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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 
Telefon:   
Mobil:   
 

Diarienummer: BN 2021/385 
 
Datum 18 februari 2022 

 

Uppföljning utifrån intern kontrollplan 
2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2022 
avseende risk-id 2 och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8 december 2021 om vilka 
riskområden ska ingå i nämndens internkontrollplan för 2022. Uppföljning sker 
löpande under verksamhetsåret vid fastställda tidpunkter för varje risk-id. 
Uppföljningen av risk-id 2 ska göras i mars 2022. 

Risk-id 2: Risk för lägre intäkter för bygglov på grund av för lång handläggningstid. 
Redovisningen som tf bygglovschef har genomfört visar att det främst är under mars 
som det blev reducerade avgifter.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
När enheten inte håller den lagstadgade handläggningstiden så ska avgiften sättas ner 
och därmed blir det lägre intäkter. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 
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Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

 

Uppföljning 
Liknande granskning bör göras för perioden maj-augusti och redovisas på nämnden i 
september. Den redovisning ligger dock utanför interkontrollplanen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius,  

Internkontrollplan 2022, handlingsid: Bn 2022.65. 

 

Bygglovsenheten  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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Uppföljning internkontrollplan 2022 – Byggnadsnämnden 
 
Denna rapport innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens 
samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetens samlade bedömning är att inga åtgärder behöver vidtas för de ärenden som inkommer i nutid då vi inte ser samband mellan reducerade avgifter 
och dessa ärenden. En fortsatt uppföljning sker månadsvis för att snabbt identifiera eventuella indikationer på en förändring. 
För de beslut där reducering av avgifter har gjorts är det inte oroväckande många i förhållande till totala antalet fattade beslut. Vi ser även internt att antalet 
ärenden där handläggningstiden har eller riskerar att överskridas minskar.  
 
Dokumentation av granskning 
 
 
Granskning 
Riskid 2 

Risk Risk för lägre intäkter för bygglov pga. för lång handläggningstid. 

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

Kontrollmetod Sammanställning av fakturor. 

Omfattning/ avgränsning Varje månad. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

2022 antal reducerade beslut per månad: Januari 0 st, februari 2 st, mars 8 st, april 0 st. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

I februari reducerades 2 av 29 beslut vilket är 7% av besluten. I mars reducerades 8 av 61 beslut vilket är 13% av besluten. I de 
ärenden där avgiften har reducerats har ärendena inkommit under 2021 under tid då bygglovenheten var ansträngd med 
personalbrist och hög arbetsbelastning. De lagstadgade handläggningstiderna har därav inte kunnat hållas. 
I dagsläget ser vi i inga behov av åtgärder då vi inte ser samband mellan nyare ärenden och reducering av avgifter. 

Granskningstidpunkt 2022-05-01 
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Utförd av  Åsa Jonasson 
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Intern kontrollplan 2022  
 
Verksamhet: Byggnadsnämnden Beslutad nettolista 2021-12-08 
 
Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse 
inträffar 

R
is

kv
är

de
 Kontrollmoment 

Vad ska granskas? 
 
(Ange tydligt om det är ett 
kontrollmoment eller en 
direktåtgärd.) 
 

Kontrollmetod 
Hur ska granskningen utföras? 

Omfattning/ 
avgränsning 
Hur ska urvalet ske? 

Ansvarig 
för 
genomförandet 
av granskningen 

Rapporteras 
till 
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras? 

Rapporterings-
tidpunkt 
När ska granskningen 
rapporteras? 

2 Risk för lägre 
intäkter för bygglov 
pga för lång 
handläggningstid. 

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

Sammanställning av 
fakturor. 

Varje månad. Bygglovschef Byggnadsnämn
den 

I samband med den 
ekonomiska 
rapporteringen. 

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

8 Kontroll av gällande 
rutiner.  

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

Stickprov på fem 
slumpvis 
bygglovsärenden. 

Bygglovschef Byggnadsnämn
den 

September 2022 

6 Diarieföring. 
Ärendet registreras 
fel/handlingar 
registreras i fel 
ärende. 

4 Kontroll av gällande 
rutiner. 

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

Stickprov på fem 
slumpvis 
bygglovsärenden. 

Bygglovschef Byggnadsnämn
den 

Juni 2022 

14 Svårt att rekrytera 
medarbetare och 
chef med rätt 
kompetens 

12 Hur många uppfyller 
kravprofil. 

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

Samtliga 
rekryteringar 

Bygglovschef 
och 
Verksamhets
chef 

Byggnadsnämn
den 

December 2022 

 
Förklaringar 
 
Riskid 
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
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Risk 
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Riskvärde 
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Kontrollmoment 
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc. 
 
Kontrollmetod 
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara 
intervjuer, enkäter, stickprov etc. 
 
Omfattning/avgränsning 
Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras. 
 
Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs. 
 
Rapporteras till  
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras. 
 
Rapporteringstidpunkt 
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras.  
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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 
Telefon:   
Mobil:   
 

Diarienummer: BN 2022/118 
 
Datum 4 april 2022 

 

Remissyttrande mål och budget 2023 
med plan för 2024-2025 - 
byggnadsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden besvarar kommunstyrelsens budgetremiss, inklusive 
investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025, i 
enlighet med förvaltningens förslag, handling ”Remissyttrande mål och budget 2023 
med plan för 2024-2025 – byggnadsnämnden”, handlingsid: Bn 2022.xxx. 

Byggnadsnämnden beslutar anta mål för 2023 i enlighet med förvaltningens förslag, 
handlingsid: Bn 2022.xx.  

Byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter 
2023 i enlighet med förvaltningens förslag, handling ”Taxor och avgifter 2023”, 
handlingsid: Bn 2022.xx. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 16/2022) fastställa 
planeringsförutsättningarna för mål- och budget 2023–2025 samt remittera 
förutsättningarna till nämnderna för yttrande. 

Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025. 

Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. Dessa yttranden 
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och 
investeringsberedningarna. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i detta läge av processen. 
 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser utifrån barnperspektivet. 

 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet 

Uppföljning 
När budgeten fastställts kommer uppföljning ske enligt kommunens gällande rutiner 
för ekonomisk uppföljning. Måluppföljning sker samtidigt. Taxor och avgifter 
revideras årligen och någon formell uppföljning av dessa sker inte när dom väl 
fastställts av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-05-02 

Remissyttrande mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 - byggnadsnämnden, 
2022-05-02 

Taxor och avgifter 2023, 2022-05-02 

Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 2024-
2025, handlingsid: Bn 2022.435. 

Planeringsförutsättningar 2023 -2025, handlingsid: Bn 2022.517. 

 

Bygglovsenheten  

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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Remissyttrande mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 - 
Byggnadsnämnden 
 
Nämndens ansvarsområde 
Enligt reglementet fullgör byggnadsnämnden kommunens uppgifter avseende prövning, tillsyn, 
tillstånd, myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande samt 
uppgiftsskyldighet enligt nedan angiven lagstiftning och andra närliggande författningar; 
 
• Plan- och bygglag (2010:9000) i frågor som ej avser översiktsplan, detaljplan eller 
• områdesbestämmelser 
• Fastighetsbildningslag (1970:988) 
• Anläggningslag (1973:1149) 
• Ledningsrättslag (1973:1144) 
• Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 
• Ordningslag (1993:1617) 
• Brottsbalk (1962:700) 
• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) och Offentlighets- och 
• sekretessförordningen (2009:641) 
• Lag om viten (1985:206) 
• Förvaltningslag (2017:900) 
• Konsumenttjänstlagen (1985:716) vid småhusbyggande 
• Miljöbalkens (1998:808) 7 kapitel om skydd av områden rörande 
• strandskyddsområden 
• Lag om lägenhetsregister (2006:378)  
 
Nämndens största och viktigaste utmaningar enligt nulägeskartan och nyckeltal 
Den främsta utmaningen som nämnden står inför är att utveckla digitala tjänster. Avsikten med 
denna utveckling är att skapa en mer hållbar arbetsmiljö för de medarbetare som finns i 
verksamheten. Syftet med digitaliseringen är att avlasta medarbetarna från enklare arbetsuppgifter 
samt säkerställa att de som söker bygglov via den digitala plattformen kan följa sitt ärende utan 
att behöva kontakta bygglovsenheten. En av de utmaningar som skulle kunna uppstå är 
omställningen från den traditionella handläggningen till en mer öppna digitala handläggningen. 
Men utmaningen ligger i nuläget inte enbart på att göra ärendehanteringen mer digital. Det är 
också en resursfråga då införandet av digitala tjänster tar tid från den ordinarie handläggningen 
och ett eventuellt konsultstöd förbrukar mycket medel från budgeten. De digitala tjänster som 
startade i början av 2022 löper på, men med visst behov av åtgärder. Det kommer även under 
2023 genomföras uppdateringar och förändringar i vårt digitala handläggningsstöd vilket 
nämnden kommer att behöva förhålla sig till. Detta är inte investeringar utan ren drift och det är 
ännu inte möjligt att avgöra exakt hur mycket medel det kommer att röra sig om.  
 
Handläggningstiderna för bygglov i Tomelilla kommun är längre än i övriga riket. 
Handläggningstiderna har tidigare varit korta vilket vi inom nämnden har varit stolta över. Dock 
har det har visat sig att de tidigare mätningarna som kontinuerligt genomförs varit felaktiga vilket 
har lett till att handläggningstiderna efter rutinjusteringar nu blivit längre. Genomströmning av 
ärenden måste därför öka genom förenklade processer, tydliga strukturer och tydliga mandat, 
men också genom personalresurser vilket senare avsnitt går närmare in på. 
 
En annan utmaning som vi står inför är att utveckla arbetet med tillsyn. Tomelilla har ett stort 
antal tillsynsärenden som tidigare inte har hanterats på ett korrekt sätt. Till följd av detta har 
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nämnden beslutat om en tillsynsplan samt begärt resursförstärkning från kommunfullmäktige för 
tillsynsarbetet innevarande år. Denna budgetpost måste även ta höjd för att tillsynshandläggaren 
ska kunna arbeta vidare utifrån tillsynsbehov under 2023. Förvaltningen har tagit fram en 
kravprofil inför rekrytering för tillsynsarbetet. Tillsynen måste få en högre status eftersom 
riskerna med att inte bedriva tillsyn kan vara att färre personer söker bygglov och istället chansar 
att kommunen inte kommer att agera om detta skulle komma till kommunens kännedom. 
Ovårdade tomter kan leda till osämja eller problem med ohyra med mera, vilket skulle kunna 
påverka kommunens rykte som etableringsort.  
 
Nämnden har tillsammans med förvaltningen förstärkt inspektörsfunktionen genom att utöka 
tillsynsarbetet från en halvtids- till en heltidstjänst. Denna funktion är dock fortfarande 
överansträngd på grund av både tillsynsarbete av de ärende som kommer in löpande samt på 
grund av startbesked och annat som ska hanteras. För närvarande får den tillförordnade 
bygglovschefen ge stöd åt byggnadsinspektören när det uppstår akuta ärenden vilket inte är 
optimalt då det tar tid från det ordinarie arbete. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv finns det ett 
behov av två tjänster eftersom detta skulle göra tillsynsarbetet mindre sårbart än det är i nuläget. 
Förvaltningen ser just över möjligheten att kunna växla om för att hantera sårbarheten kring den 
gällande tillsynen. 
 
En annan del av digitaliseringen är att digitalisera bygglovsarkivet. I nuläget är det många 
personer som vill ta del av handlingar vilket i nuläget sker manuellt och tar mycket tid från 
bygglovsenheten. Andra kommuner har samma problem och lösningen är normalt sett att 
projektanställa medarbetare som digitaliserar handlingarna. Detta är också en anledning till att 
bygglovsmedarbetarna inte har kunnat arbeta hemma under pandemin då mycket av deras arbete 
består av handlingar i ”analog” form vilket gör att arbetet inte går att bedriva på annan plats än i 
kommunhuset. Detta är en flaskhals för de sökande som vill ta del av handlingar, men också i 
betydelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare då kompetensförsörjningen kan försvåras när 
arbetsgivaren inte erbjuda distansarbete för medarbetare på enheten. En jämförelse med andra 
kommuner visar att det skulle krävas cirka en heltidstjänst under tre år för att skanna alla 
dokument. Det finns även privata tjänster som går att upphandla som tar hand om hela 
inskanningsprocessen och som ansvarar för det digitala arkivet. Det är delvis dyrare men också 
osäkert om vad som händer när avtalet löper ut och vem som äger rätten till handlingarna. 
Ett digitalt byggarkiv underlättar inte enbart för byggenheten utan för alla. Möjligheten att själv 
hämta handlingar på vilken tid på dygnet som helst gör att medarbetare på byggenheten, växeln, 
Tomelilla direkt avlastas till stor del.  
 
Personalförsörjningen tillsammans med en god rättssäkerhet är två andra utmaningar. Dessa 
utmaningar är inte direkt nya utan har funnits med ett antal år, men är lik väl fortfarande 
utmaningar som kanske är ännu mer aktuella nu än tidigare. Begreppet Tech-xodus, det vill säga att 
medarbetare fått smak på friheten att välja var de vill distansarbeta, borde vara aktuell även för 
framtida medarbetare inom bygglovsverksamheten. Tomelilla har tydliga svårigheter att hitta 
personal såväl medarbetare som chefer. Inom bygglovsenheten har vi märkt detta, främst vid 
rekrytering av bygglovschef, men även vid rekrytering av bygglovshandläggare. Pendling, rykte, 
lägre digitaliseringsgrad, få kollegor, utvecklingsmöjligheter, lönenivå etcetera är några av 
förklaringarna till detta. 
 
Sammantaget innebär de beskrivna utmaningarna ett behov att öka service för de personer och 
företag som är förvaltningens kunder. 
 
Följande nyckeltal kommer att användas. Något enstaka nyckeltal kan senare användas som 
mätetal till målen.  

11



 
• Beslut om tillsyn 
• Beslut om startbesked 
• Beslut om slutbesked 
• ”Insiktsmätning” (handläggningstider) 
• Antalet inkommande ärenden, 
• Antalet delegeringsbeslut 
• Handläggningstider (dagar) 
• Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut om bygglov för nybyggnad av 

en- och tvåbostadshus, antal dagar 
• Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullvärdig till beslut för bygglov 

för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar 
• Sjukfrånvaro 
• Budgetavvikelse 
 
Konsekvenser på kort och lång sikt 
På kort sikt behövs ytterligare resurser för att säkerställa att digitaliseringen går framåt och att 
verksamheten kan digitalisera bygglovsarkivet samt för att skapa en arbetsmiljö som är hållbar. 
De personella investeringar som krävs kommer att leda till en bättre verksamhet direkt och på 
lång sikt. En väl skött verksamhet leder också till att personalförsörjningen underlättas. 
Kommunfullmäktige avsatte resurser under perioden 2017-2018 för att uppnå detta. 
Förvaltningen kan dock tyvärr konstatera att det arbetet inte har varit av sådan kvalité att det är 
godkänt utan det krävs ett omtag.  
 
Mer resurser är inget självändamål, men om kommunen ska kunna leva upp till den 
omvärldsanalys och vision som finns om platsen Tomelilla så krävs det att bygglovsprocessen 
fungerar och att de sökande får sina lov prövade på ett snabbt och korrekt samt rättssäkert sätt. 
Om detaljplanearbetet på kommunstyrelsen fortlöper i den takt som det är tänkt måste även 
bygglovsprocessen fungera snabbt annars kommer kunden att bli missnöjd. Den förändring av 
delegationsordningen är ett steg i rätt riktning, men fortfarande är antal bygglovshandläggare inte 
i balans med takten.  
 
Nämndens sätt att möta utmaningen 
Förvaltningen ser inga möjligheter att omdisponera inom budgetramen mot bakgrund av den 
mycket begränsande verksamhet som finns. De personella resurser som finns för närvarande är 
tre heltidsarbetande bygglovshandläggare varav en är tillfälligt tjänstledig, en heltidsarbetande 
assistent (tjänstledig till 40 procent), en heltidsarbetande bygglovsinspektör samt två 
heltidsarbetande mätingenjörer.  
 
Därutöver finns i nuläget en tillförordnad enhetschef på såväl fast basis som konsultbasis. Övriga 
kostnadsposter i budgeten är fasta kostnader för programvara, leasingbil och dylikt. 
Samhällsbyggnadschefen är ytterst ansvarig chef för verksamheten och har förutom ansvaret för 
denna nämnd även ansvaret för samhällsbyggnadsnämnd och kultur-och fritidsnämnd. 
Samhällsbyggnadschefen har det övergripande administrativa ansvaret för byggenheten. 
Kostnaden för samhällsbyggnadschefen belastar samhällsbyggnadsnämnden fullt ut. 
 
Taxor- och avgifter 
Förvaltningen föreslår att det så kallade justeringsfaktorn N-talet höjs från 0,8 till 0,9 vid 
beräkning av bygglovstaxan. Höjningen innebär att intäkterna beräknads då öka med 10 
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procentenheter. Förvaltningen föreslår vidare att timtaxan för kart- och mätverksamheten som 
inte höjdes inför 2022 höjs med 100 kr jämfört med 2021.  
 
Vid beredningen av detta ärende har dock presidiet valt att inte gå på förvaltningens linje utan 
anser att bygglovstaxan enbart ska indexuppräknas. Det innebär att permanenta utökningen av 
årsarbetare istället kommer att finansieras via skattekollektivet om ramen utökas. Det samma 
gäller den tillfälliga tillsynshandläggare som förhoppningsvis kan rekryteras under hösten 2022 
och som kommer att arbeta enbart med att de gamla tillsynsärendena enligt tillsynsplanen. 
Fullmäktige har inte hunnit besluta om den tillfälliga utökning av ramen för 2022 när detta 
yttrande skrivs. Ökas inte ramen kommer att nämndens verksamhet att uppvisa ett negativt 
resultat under 2023 på cirka 3,3 miljoner kronor inklusive en tjänst för tillsynshandläggare som 
ska anställas för äldre tillsynsärenden.  
 
Presidiet har i april 2022 gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med ny taxemodell i enlighet 
med SKR:s konstruktion av PBL-taxa inför budget 2024. Att övergå till en sådan modell är ett 
tämligen omfattande arbete som kan påbörjas under hösten 2022. Den PBL-taxan skulle öka 
transparensen för kunderna. Den modell som kommunen använder just nu är SKR:s modell för 
2011, medan den nya modellen är 2014. Den nya modellen kommer att mer spegla de kostnader 
och tid som är kopplat till handläggningen. 
 
Eftersom det finns en koppling mellan plantaxa och bygglovstaxa så lämnar förvaltningen den 
oförändrad förutom KPI-uppräkningen 
 
Demografiska effekter på verksamheten 
En del menar att det kommer en ny ”grön” våg efter pandemin då personer i större städer väljer 
att flytta ut på landet. Om en sådan våg kommer så innebär det med stor sannolikhet 
konsekvenser för nämnden och dess verksamhet. Även här är begreppet Tech-xodus adekvat då 
erfarenheten i USA visar att människor flyttar från större städer till billigare områden med mer 
livskvalitet samtidigt som dom behåller sina anställningar och distansarbetar. I dagsläget ser vi 
dock inte några sådana trender i kommunen. Med nuvarande prisökningar och förlängda 
leveranstider på byggmaterial finns det snarare en risk att antalet bygglov minskar under 2023 och 
därmed också intäkterna. 
 
Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet 
Inga konsekvenser utifrån barnperspektivet. 
 
Nämndens förslag till mål för 2023 
Under samma målområden som 2022 har nämnden valt att omformulera sina mål till följande: 
• Byggnadsnämnden ska genomföra minst en medborgardialog 
• Bygglovsenheten ska bjuda in till minst en nätverksträff i Tomelilla kommun 
• För att på fem års sikt nå mål om digitalt bygglovsarkiv ska nämnden under 2023 utarbeta 

riktlinjer för införandet av det. 
• Byggenheten ska minska nuvarande handläggningstider med minst en dag. 
• Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning är att alla 

bygglovsärenden som överklagas ska hålla för överprövningar i högre beslutsinstanser. 
 
Investeringsbudget 
Förvaltningen föreslår inga investeringar för 2023.  
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Kommunledningskontoret 
 

Sammanställning taxor och avgifter - Byggnadsnämnden 2023 
När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för 
2021 fastställs utifrån KPI oktober 2020 vilket redovisas i december 2020. 
  

Plan- och 
bygglovstaxa 

2020 2021 2022 2023 

Bygglov mm Sveriges kommuner och landstings (SKR) plan- och 
bygglovstaxa 2011 
Justeringsfaktor N = 0,8 
 
Taxan omfattar inte SKL:s lydelse om avgifter 
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. 
 
SKL Tabell 8, 10 stycket ersätts med lydelsen: 
Planavgift tas inte ut för tillbyggnad som 
understiger 20 % av huvudbyggnadens bruttoarea. 
 
Tabell 8 planfaktorer (PF) ändras till:  

 PF 
Nybyggnad 

PF 
Tillbyggnad 

PF 
Ändring 

Områdesbestämmelser 25 15 15 
Detaljplan inklusive 
program 

50 25 25 

Fastighetsrättsliga 
åtgärder i detaljplan 

30 20  

 
Tabell med Planavgift för enbostadshus tas bort. 

Oförändrad 
 

 

Oförändrad Oförändrad 
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Kommunledningskontoret 
 

 
Tillägg tabell 14 Övriga åtgärder: ”Där prövning av 
bygglov för solcellspaneler och solfångare på en- 
och tvåbostadshus erfordras ska taxan för 
handläggning av ärendet vara 0 (noll) kronor.” 

Timavgift kart- 
och 
mätverksamhet 

800 kr 900 kr Oförändrad 1000 kr 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 16 Dnr KS 2021/212 

Planeringsförutsättningar för mål och 
budget 2023 med plan för 2024-2025 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2023-2025 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande, handlingsid: 
Ks 2022.533. 

Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023-2025. 

Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. Dessa yttranden 
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och 
investeringsberedningarna. 

Protokollsanteckning 
Sara Anheden (S): 

De partier som kommer styra Tomelilla kommun 2023, har efter valet rätt att ändra 
budgetförutsättningarna. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningarna för kommande planperiod fastställas av 
kommunstyrelsen. Enligt kommunallagen 11 kapitlet §10 ska det nyvalda fullmäktige 
fastställa budgeten vilket innebär att budgeten för år 2023 och plan 2024-2025 
behandlas i kommunfullmäktige den 30 november 2022. 

Planeringsförutsättningarna utgår från SKR:s skattunderlagsprognos 17 februari 
2022, cirkulär 22:06. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 16 forts. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen. 

Uppföljning 
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande 
budgetarbetet och kommer att ligga som grund inför budget- och 
investeringsberedningarnas förslag till budget för perioden 2023-2025. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.532. 

Planeringsförutsättningar 2023-2025, handlingsid: Ks 2022.533. 

Tidigare behandling 
Ksau § 41/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

_________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Kanslichef Johan Linander 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Revisorerna  
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Planeringsförutsättningar 2023-2025 
Hög BNP-tillväxt i Sverige 2022 
 
BNP nivån är nu återhämtad i många länder men inte antalet arbetade timmar. Det är problem 
med jämvikt mellan efterfrågan och utbud på varu- respektive tjänstesidan. Inflationen har stigit 
till höga nivåer i främst USA där den var 7,5 % i januari 2022.  Centralbanker och finansiella 
marknader pratar om hur snabbt styrräntan bör höjas och hur snabbt de kvantitativa lättnaderna 
bör avvecklas. Det är ett stort problem i USA men även i Eurozonen börjar inflationstrycket att 
bli problematiskt. I Sverige är det inte något större problem med inflationen om man räknar bort 
energipriserna. Här handlar det mer om att den ekonomiska politiken måste bli mindre expansiv 
allt eftersom arbetsmarknaden blir mer ansträngd. Omikronvarianten har visat sig vara mindre 
farlig än tidigare varianter. Smittspridningen har varit väldigt hög men faller nu tillbaka samtidigt 
som det är färre som ligger på IVA än vid tidigare faser av hög smittspridning. 
(Källa: SKR) 
 
Skatteunderlaget har återhämtat sig 
 
Skatteunderlaget har gjort en kraftig återhämtning efter ett svagare 2020 men saktar ner något 
inför kommande planperiod.  
 
Fortsatt tryck från demografin 
 
Den demografiska utmaningen beror, något förenklat, på att antalet personer i behov av 
välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra 
befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Grovt räknat 
ökar behoven av välfärd med 1 procent per år den kommande tioårsperioden. Främst är det 
äldreomsorgen som har ett starkt tryck med ökande behov, liksom även hälso- och sjukvården. 
Det hänger samman med att befolkningen blir allt äldre och kan leva med fler och svårare 
sjukdomar. I grunden är det något bra, men det bidrar till betydande utmaningar för bemanning 
och finansiering. Utifrån scb:s befolkningsprognoser de senaste åren beräknades också trycket på 
bland annat förskola och skola bli fortsatt stort. Efter en nedrevidering av antalet födslar och 
anhöriginvandringen i scb:s prognos ser nu trycket ut att avta något under den kommande 
tioårsperioden. 
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Kostnaderna och antalet sysselsatta i kommunal sektor har under de senaste decennierna ökat i 
betydligt snabbare takt än vad som motiveras av den demografiska utvecklingen, främst som en 
följd av ambitionshöjningar. Den utveckling som sektorn haft hittills kommer inte att vara möjlig 
i framtiden. Det mesta talar för att bemanningen inte kommer att kunna öka i takt med 
välfärdsbehoven. Under lång tid har den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning 
varit känt. En rad åtgärder har diskuterats, exempelvis höjda skatter, höjda avgifter, höjd 
pensionsålder, ökad arbetskraftsinvandring, sänkta ambitioner och effektiviseringar. På senare tid 
har digitalisering framhållits som en stark kandidat. Även främjande och förebyggande arbete är 
ett sätt att bromsa behovsökningarna och bidra till ett bättre nyttjande av tillgängliga resurser. Det 
är inte troligt att någon enskild åtgärd räcker för att klara utmaningen.  
(Källa: SKR) 
 
Befolkning 

Tomelilla har sedan 2013 ökat sin befolkning med 6,3%, från 12 891 invånare år 2013 till 13 712 
invånare 31 december 2021, en genomsnittlig ökning med ca 100 invånare per år. I 
skatteberäkningar för planperioden görs en försiktigare bedömning eftersom det under perioden 
har varit stor flyktingmottagning, vilket har minskat. Skatteberäkningen bygger på en positiv 
befolkningsökning med 50 invånare per år 2023-2025.   
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Vision Tomelilla kommun 

Tomelilla kommuns nya vision antogs i december 2020  

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

 

Kommunfullmäktiges övergripande mål: 

 

Finansiella mål för 2023 

Resultatmål: resultatnivån, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, dvs 
balanskravsresultatet ska uppgå till lägst 2% i genomsnitt under planperioden, 2023-2025. För 
2023 motsvarar 2% ca 17 mkr. 

Investeringsmål: nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2023-2025 uppgå till som 
mest 12% av totala skatteintäkter.  För 2023 motsvarar 12% ca 100 mkr. 

Skuldmål: Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska uppgå till minst 
55% i genomsnitt under perioden 2023-2025. Investeringar inom den skattefinansierade 
verksamheten bör fullt ut självfinansieras, dvs upplåning ska undvikas. Avgiftsfinansierad 
verksamhet, som vatten- och avloppsverksamhet som täcker sina kostnader via taxor kan 
finansiera investeringar genom att ta upp lån. Bedömning av hur detta påverkar taxenivån ska 
dock göras. 

Krav på god ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ställs det krav på att kommunerna ska ha god ekonomisk hushållning och 
redovisa ekonomisk balans. Föreskrifterna i kommunallagen om balanskrav innebär i korthet att 
årsbudgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 
Kommunen kan fastställa en budget som inte är i balans, om det föreligger synnerliga skäl. Om 
årets resultat i årsredovisningen är mindre än noll kronor, ska det negativa resultatet regleras och 
det egna kapitalet återställas senast tre år efter att det negativa resultatet uppkommit. Vid 
underskott ska en åtgärdsplan upprättas som anger hur det egna kapitalet ska återställas. 
Fullmäktige har möjlighet att besluta att inte reglera ett negativt resultat, om det uppkommit till 
följd av orealiserade förluster i värdepapper eller vid synnerliga skäl. 
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Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling 
 
Förändring i procent per år 
 2021 2022 2023 2024 2025 
Snitt 10 år 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2 
Årlig ökning 
(underliggande) 5,3 4,7 3,5 3,3 3,3 

Differens 1,2 0,5 -0,7 -0,9 -0,8 
Källa: Skatteverket och SKR 
 
Riksdagen har kompletterat befintlig lagstiftning om god ekonomisk hushållning. Det innebär att 
kommunen utifrån reglerna om balanskravet kan öppna upp för möjligheten att utjämna intäkter 
över tid genom en resultatutjämningsreserv. Tomelilla kommuns riktlinjer för den kommunala 
resultatutjämningsreserven innebär att avsättning till resultatutjämningsreserv sker årligen enligt 
den maximala nivå som stadgas i kommunallagen.  Detta innebär att kommunen får göra en 
reservering till en resultatutjämningsreserv med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av 
antingen den del av årets resultat eller balanskravsresultatet som överstiger en procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift. I ett 
läge med ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, är 
gränsen för reservering två procent av de ovan nämnda posterna. 
Reserven får uppgå till högst 5 % av det egna kapitalet. Kommunen kan redan i samband med 
budgetbeslutet planera för att göra en reservering till resultatutjämningsreserven. 
Slutligt beslut kan dock tas först i samband med behandlingen av årsredovisningen. Kommunen 
har 30,0 mkr i resultatutjämningsreserven från tidigare års resultat till och med 2020. 
Resultatutjämningsreserven får användas om det årliga värdet av skatteunderlagets utveckling 
understiger det tioåriga genomsnittet, vilket innebär att det med nuvarande prognoser är möjligt 
att ianspråkta medel under åren 2023-2025.. 
 
Bokslut 2021 och budget 2022 
 
2021 års balanskravsresultat uppgår till 51,3 mkr, vilket är 34,6 mkr högre än budget. Den största 
avvikelsen återfinns under finansieringen och är framförallt hänförligt till högre skatteintäkter och 
statsbidrag än budgeterat. Totalt sett uppvisar verksamheterna ett överskott för föregående år på 
7,4 mnkr medan finansieringen står för 27,2 mkr av det prognostiserade överskottet. 
I 2022 års mål och budget är resultatet budgeterat till 16,5 mkr. För att uppnå målet att 
överskottet bör vara 2% av skatteintäkterna behövs ett resultat på 17,5 mkr. Nämndernas 
budgetramar justerades för löne- och prisökningar med 2,1%. I budget för 2022 förstärktes 
nämndernas ramar, utöver prisökningskompensation, med 14,0 mkr. 
Netto per nämnd/verksamhet (mnkr) Utfall 
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Ekonomiska förutsättningar inför budget 2023-2025 
  
Inför arbetet med budget för 2023 har förutsättningarna stämts av mot SKR:s prognoser över 
förväntad utveckling av faktiskt skatteunderlag samt bedömning av pris och löneutveckling. Av 
tabellen nedan framgår övergripande förutsättningar för den ekonomiska utvecklingen och den 
utveckling som anvisningarna för planperioden baseras på.  
 
 
  2021 2022 2023 2024 2025 
Skatteunderlagets utveckling 
(%) 5,0 4,2 3,9 3,3 

 
3,3 

Arbetskraftskostnader (%) 2,3 1,6 3,4 2,1 3,4 
Övrig förbrukning (%) 2,8 2,5 1,7 2,1 2,4 
Prisförändring PKV (%) 2,4 1,9 2,9 2,1 3,1 
Internränta (%) 1,5 1,25 1,25 1,25 1,25 
Personalomkostnadspålägg (%) 40,35 40,35 40,35 40,35 40,35 

 
Skatteunderlagets utveckling baseras på SKR:s prognos 2022-02-17. 
Prisförändringar, prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är den sammanvägda förändringen 
av arbetskraftskostnader och övrig förbrukning. Internräntan baseras på SKR:s prognos i 
februari. 
 
Personalomkostnadspålägget bedöms oförändrat 40,35 under planperioden. Detta kan komma att 
ändras beroende på konsekvenserna av det nya pensionsavtalet AKAP-KR.  
 
Övriga anvisningar 
 
Driftbudget 
 
Nämnderna ska presentera sina budgetyttranden inom ram. Personalkostnader ingår i ramarna 
med 2023-års budgetnivå, detta innebär att ingen ytterligare kompensation kommer att tillföras 
för utfallet i avtalsrörelsen 2023. Eventuell ökning utöver tilldelad kompensation får finansieras 
inom nämndernas budgetramar med eventuellt lägre bemanning som följd. Nämnderna 
kompenseras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som enligt senaste 
prognosen uppgår till 2,9% för 2023. Personalomkostnader budgeteras med 40,15%. 
Kommunfullmäktige beslutade att de taxor som räknas upp med KPI ska utvärderas under 2023. 
 
Internränta 
Internräntan är 1,25%, vilket är oförändrat mot 2022. 
 
Budgetramar 
Budgetramar per nämnd baseras på 2022 års beslutade budget och räknas upp enligt prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) för 2023 som enligt senaste prognosen uppgår till 2,9%.  
 
Inlämning av mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 

Senast den 31 maj 2022 ska respektive nämnd lämna in sitt yttrande för budget 2023 med plan 
för 2024-2025. Inlämning görs i enlighet med bifogade mallar till kommunledningskontorets 
ekonomienhet. Justerade MBL-protokoll och nämndsprotokoll ska bifogas. 
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Nämndens budgetyttrande 
Lämnas enligt bilaga 1. 
 
Driftbudget 
Nämndens budgetyttrande ska med utgångspunkt från nulägeskartan beskriva nämndens största 
och viktigaste utmaningar och vilka konsekvenser det får för nämnden och kommunen på kort 
och lång sikt. Nämnden ska också beskriva hur utmaningen kan mötas. 
I nämndens budgetförslag ska särskilt beskrivas eventuella demografiska effekter och budgetens 
påverkan på barnperspektivet.  
 
 
Investeringsbudget 
Varje nämnd ska i budgetförslaget ange behov av investeringar för åren 2023-2025. Varje 
investeringsprojekt kommenteras kortfattat och prioriteras enligt en tregradig skala där 1 är ytterst 
angeläget. Det ska också framgå vilka konsekvenser investeringen får på driftbudgeten och hur 
det inryms i befintlig ram. 
 
Taxor och avgifter 
Eventuella förändringar av taxor och avgifter ska framgå av budgetförslaget. Förslaget ska 
innehålla beskrivning av taxan/avgiften, samt belopp. 
 
Internbudget 
Senast den 31 januari 2023 ska nämnden fastställa internbudgeten. Större förändringar i 
nämndens förutsättningar inför 2023 som inte nämnden har kunnat påverka ska meddelas 
budgetberedningen, exempelvis kraftigt förändrade statsbidragsregler eller förändrat uppdrag till 
följd av lagförändring. 
 
Tidplan för budget 2023 med plan 2024-2025 
 
Datum Aktivitet 
16 februari Omvärlds- och nulägesanalys 
16 mars  Kommunstyrelsen beslutar om budgetförutsättningar 
4 april Kommunfullmäktige beslutar om årsredovisning 2021  
6 april Samråd med kommunala bolag och förbund 
31 maj  Nämndernas budgetförslag ska vara inlämnade 
8 juni Investeringsberedning 1 
14 juni Investeringsberedning 2 
15 juni Budgetberedning 
  

30 september 
Kommunala bolag och förbunds budgetförslag ska vara 
inlämnade 

12 oktober Investeringsberedning 3 
19 oktober Budgetberedningen lämnar sitt förslag till mål och budget 
28 oktober MBL §11 
9 november Kommunstyrelsen lämnar sitt förslag till mål och budget 
18 november MBL §11, reservdag 
30 november Kommunfullmäktige beslutar om mål och budget 
31 januari 2023  Internbudgeten ska vara fastställd av nämnd 
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      Bilaga 1 
 
Mall för nämndens budgetyttrande 
 
Nämndens ansvarsområde 
 
Nämndens största och viktigaste utmaningar enl nulägeskartan och nyckeltal 
 
Konsekvenser på kort och lång sikt 
 
Nämndens sätt att möta utmaningen 
Ex vis omprioritering av verksamhet 
 
Taxor- och avgifter  

 
Demografiska effekter på verksamheten 
 
Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet 
 
Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning 
 
Investeringsbudget (separat mall kommer att lämnas till nämnderna) 

• Kort beskrivning 
• Konsekvenser på driften 
• Prioritering 
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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:   
Mobil:   
 

Diarienummer: BN DiarieNr 
 
Datum 19 april 2022 

 

Ullstorp 15:20 - Förhandsbesked 
nybyggnad av fritidshus 

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. 

• Inom området har E.ON markförlagd lågspänningskabel i osäkert läge. 
Kabelns exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. 

Byggnadsnämnden gör också bedömningen att den föreslagna avstyckningen av max 
4800 kvm är lämplig. Den planerade byggnaden typ 1 ½ plans skånelänga/ lanthus 
om 100-130 kvm samt ett garage med carport och förrådsdel i enlighet med 
inlämnade handlingar.  

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. 
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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. 

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   2021-11-17 

Projektbeskrivning  2022-03-28 

Remissyttrande från sökande 2022-04-27 

Situationsplan  2022-03-28 

Situationsplan 2  2022-04-11 

Översiktskarta  2022-04-21 

Ortofotokarta  2022-04-21 

Bilder från platsen  2022-04-28 

 

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

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

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

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

 

Upplysningar 
Beslutet om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 

Faktura för avgifter enligt gällande taxa kommer att skickas separat. 
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Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte har sökts inom två år från den 
dag då beslutet vann laga kraft. 

 
Hur du överklagar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Skåne 
län men skickas till Tomelilla kommun, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla eller 
skickas som e-post till bygg@tomelilla.se. 

Ange diarienummer och fastighetsbeteckning. Beskriv varför du tycker att beslutet är 
felaktigt och på vilket sätt du vill att det ska ändras.  

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till byggnadsnämnden inom 
tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska 
överklagandet ha kommit in till byggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag 
beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan on om förhandsbesked för nybyggnad ett 1 
½ plans skånelänga/ lanthus om 100-130 kvm samt ett garage med carport och 
förrådsdel på fastigheten ULLSTORP 15:20. Fastigheten om totalt 475635 kvm ska 
styckas av så att en mindre fastighet om max 4800 kvm bildas där den 1 ½ plans 
ladhus om 100-130 kvm samt ett garage med carport och förrådsdel på 50-60 kvm. 

Tillfart till bostaden sker via Stolpavägen VSF väg nr. 21 310 på norrsidan. 
Fastigheten önskar anslutning till kommunalt VA. 

 
Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse samt 
inom riksintresse, ÖP kulturmiljöstråk. 

Området är inte utpekat som vattenskyddsområde, har inga utpekade risker och 
ligger inte inom område för risktransporter. 

I marken för den planerade byggnationen finns inga kända föroreningar. Marken där 
den planerade byggnationen ska ske är inte på annat sätt olämplig för byggnation. 

 
Gällande lagstiftning 
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. 
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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, Stolpavägen VSF och E.ON samt 
övriga sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 

Österlen VA, Ystad-Österlenregion miljöförbund och E.ON har yttrat sig. 

Synpunkter har inkommit från fastigheten Ullstorp 15:19 som inte anses vara 
relevant. 

Ystad-Österlenregion VA 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. 
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Kommunicering  
Remissyttranden från kända sakägare har kommunicerats till sökanden. 

Sökandens bemötande vid kommunicering 
Inkom svar på remissyttrande från sökande den 2022-04-27.  

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

 
Bedömning och skäl till beslut 
Den faktiska granskningen görs mot PBL kap 9 § 31, då bedömningen görs om 
förslagen åtgärd kan komma att uppfylla kraven. 

Slutlig detaljgranskning görs i bygglovsprocessen. 
 

Den förslagna åtgärden kommer inte att stå i strid med antagen översiktsplan, 
områdesbestämmelser och bedöms inte förutsätta planläggning. 

De planerade byggnaderna lokaliseras till mark som bedöms vara lämpad för 
ändamålet eftersom befintliga byggnader redan finns där ny enplansvilla och garage 
planeras. Markförhållandena är goda för byggnation och ligger inte inom riskområde. 

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

Byggnadsnämnden bedömer även den planerade byggnationen och avstyckningen, 
med ny utfart till Rosendalsvägen, vara lämplig. 

Ansökan om lantmäteriförrättning ska dock göras innan startbesked utfärdas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen. 

Barnperspektivet 
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen. 
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Miljöperspektivet 
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Beslut expedieras. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse bygglovshandläggare Reza Zargari 2022-04-19  

Ullstorp 15:20 – Översiktskarta 

Ullstorp 15:20 – Ortofotokarta 

Ullstorp 15:20 - Bilder från platsen 

Ullstorp 15:20 - Skrivelse från sökande 

Ullstorp 15:20 - Kommentarer på inkomna remissvar 

Ullstorp 15:20 - Situationsplan 

 

Bygglovsenheten  

 

 

Reza Zargari 

Bygglovshandläggare 

 

Beslutet skickas till:  

Sökande 

 

Kungörelse: 

Kungörelse sker i post- och inrikes tidningar 
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ULLSTORP 15:20
Översiktskarta
skala 1:50000
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ULLSTORP 15:20
Otofotokarta skala 1:5000
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ULLSTORP 15:20
Situationsplan skla 1:10000
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Kommentarer avseende inkomna remissvar  

7 april, Svar på remiss med erinran, ULLSTORP 15:19, L. H.

L. H. har inkommit med en erinran som anger ”för nära till gräns” och synpunkt där det  

”Ifrågasätter formuleringen fritidshus? Känns otroligt stort för det. Husets placering skapar känsla av 
villakvarter viken man verkligen inte söker då man flyttar utanför byn”  

Kommentar från B. B. på till inkommen erinran och synpunkt: 

Remissvaret uttrycker subjektiv uppfattning utan sakliga argument. Därför är det svårt att relatera till 
och ta ställning till. Kan bara konstatera att det i utskickade underlag med situationsplan och 
objektsbeskrivning framgår att det på situationsplanen framgår att det är ca 16 meter från byggnad 
till Fastighetsgräns. I vårt förslag på byggnad och placering av byggnad finns inget som anger att det 
skulle vara känsla av villakvarter.  Den tänkta byggnaden är placerad och utformad som många av det 
fastigheter som ligger i närområdet och följer den huvudsakliga arkitekturen i närområdet samt 
fastigheter längs Kverrestadsvägen.  

22 april, Svar på remiss med erinran, ---, Österlen VA 

Österlen VA konstaterar att del av fastigheten ligger inom verksamhetsområdet och därmed kan ingå 
i det allmänna VA -nätet. För att kunna göra en slutlig bedömning behövs att lämnar in en VA 
ansökan. Österlen VA lämnar även information angående Golvbrunn i Garage.  

Kommentar från Bo B: Bra information från Österlen VA. När den nya Fastigheten är etablerad, 
införd i fastighetsregistret och vi har lagfart kommer det att inlämnas en VA-anmälan till Österlen VA. 
Österlen VA får då göra en detaljerad bedömning om fastigheten kan ingå i det allmänna VA-nätet 
eller ej.     

22 april, Svar på remiss utan erinran, ---, Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Miljöförbundet har inget att erinra men har valt att informera om några väl tänkbara detaljer som 
berör mark och markförhållanden i omgivningen.  

Kommentar från Bo B:  Bra och beaktansvärd informationen från Miljöförbundet. Lämnad 
information kommer att beaktas i den kommande detaljplaneringen av mark och placering av 
byggnad. Miljöförbundet kommer att kontaktas för vidare dialog.  

25 april, Svar på remiss med erinran, ---, E.ON Energidistribution AB 

I yttrande från E ON anges att det på angivet markområde finns en markförlagd lågspänningskabel 
som behöver identifieras och beaktas innan ev markarbeten kan påbörjas.  

Kommentar från Bo B:   Synpunkten från E ON är noterad och det kommer att läggas en anmälan till 
E ON och kabelvisning samt Ledningskollen.se i samband Lantmäteriets utmätning av ny Fastighet 
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s som ett småhus för  kommer initialt att användas som ett fritidshus men u permanentboende utan 
användas som fritidshus.  

Byggnaden kommer tidigast 2030 att ev. övergå och komma att nyttjas för permanent boende eller 
som det i TNC 95 uttrycks    
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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:    
Mobil:   
 

Diarienummer: BN 2021/451 
 
Datum 2 maj 2022 

Simson 16-bygglov, marklov för 
tillbyggnad av affärslokaler med lastkaj 
och plank. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för uppförande av plank. 

Föreslagen åtgärd har en god form, färg och materialinverkan. Planket är väl 
anpassad till omgivande bebyggelse och är planerad så att inte medföra betydande 
olägenheter för omgivningen. 

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

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

• Inkommen kontrollplan 2022-05-03godkänns i enlighet med 10 kap. 24 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 

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

 

Avgiften för bygglovet är totalt 10 426 kronor. 

Avgiften för bygglov, tabell 14, kungörelse av beslut och grannehörande tabell 3, 
samt tillägg för provning av liten avvikelse enlig tabell 6 i fastställd taxa, fastställd av 
kommunfullmäktige 2020-11-09. 
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Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om tillstånd för att bygga till befintlig 
lastkaj, asfaltering, nedtagning av träd samt plank. Fastigheten Simson 16 ligger inom 
detaljplanerad område S 97, omfattas av kulturmiljö och är avsedd för handel. 

Sökanden och fastighetsägaren är ett bolag som bedriver Coop butiken. Mark som 
ligger i grannskapet tillhör Tomelilla Kommun. 

Ansökan avser bl. a. ny in och utfart för varutransporter till Coop. Detta för att 
kunna hantera 24 m. fordon. Sökanden planerar bygga avskärmning av plank på 200 
cm., mellan vändområde och Adelgatan. Befintliga träd ska tas bort och ersättas av 
låga växter, buskar eller klängväxter. Parkbänkar och växtlighet planeras i samarbete 
med Tomelilla Kommun som kan vara en trevlig mötesplats för invånare. 

Planket planeras att bygga på prickat mark (mark som inte får bebyggas enligt 
detaljplanen). Detta gör att åtgärden är planstridigt. 

Avskärmningens placering utgör en viktig faktor ur säkerhets -och 
trivsamhetsperspektiv.  

 
PBL kap 9 § 31 b Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en 
åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig 
med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 

1. avvikelsen är liten, eller 

2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas 
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Bygglov ger en mindre intäkt till förvaltningen. 

 

Barnperspektivet 
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen. 

 

Miljöperspektivet 
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Enligt Ystad-Österlenregionens Miljöförbund kan åtgärden ha följande 
miljöpåverkan: 

- Eventuell ökad trafikbelastning, 

- Eventuell bullerolägenhet för närboende 

Vid befogat klagomål avseende t.ex. störande kan miljöförbundet komma att ställa 
krav på åtgärder och/eller begränsa verksamheten genom föreläggande eller förbud. 

 

Uppföljning 
Beslutet expedieras. 

 

Beslutsunderlag 
Simson 16 – Situationsplan nr. 1, foto. 

Simson 16 – Situationsplan nr. 2, berört område. 

Simson 16 – Situationsplan nr. 3, trafik. 

Simson 16 – Fasadritning av plank. 

Simson 16 – Yttrande från Miljöförbund. 

Simson 16 – Dp. S 97, Plankarta. 

Simson 16 – Dp. S 97, Bestämmelser. 

Simson 16 – Situationsplan, bild. 

Simson 16 – Situationsplan, kulturmiljö. 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Sökande 

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. 
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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. 

 
 

Bygglovsenheten 

 

 

Monika Olsson 

Bygglovshandläggare  

 

Sökande  

 

Kungörelse: 

Kungörelse sker i post- och inrikes tidningar 

 

49



Equator Stockholm AB Tel. 08-506 025 00A

E

K

V

PL

A40-1-002

BYGGLOVSHANDLING

KV SIMSON 16, TOMELILLA KOMMUN
NY IN-OCH UTFART VARUTRANSPORTER
ÖVERSIKTPLAN, RELATION, ILLUSTRATIONER

1:250/A1,1:500/A3

1747 U.Jällhage U. Jällhage

2021-12-16 Urban Jällhage

0

METER

255 10 15 202.5
A1-FORMAT (1:250)
A3-FORMAT (1:500)

BILD 1

1

BILD 2 BILD 3

BILD 6BILD 5BILD 4

FLYGBILD

2

3

45

6

G
Å

G
A

TA

ca 86 P-PLATSER FD BENSIN
STATION

APOTEKET
SYSTEMBOLAGET

AD
ELG

ATAN

ENTRÉ

INLASTNING

COOP EXTRA

SPARBANKEN

PERSONAL
ENTRÉ

LASTKAJ

CONTAINER

D
nr

 B
L 

20
21

-0
00

44
4 

– 
A

nk
om

 2
02

1-
12

-2
3

50



Equator Stockholm AB Tel. 08-506 025 00A
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SYNLIGA STOLPAR  GER EN RYTM SOM
VISUELLT TAR NER SKALAN PÅ DET RELATIVT LÅNGA
PLANKET. PLANTERINGSYTA MED PLATS FÖR LÅGA
VÄXTER, BUSKMATERIAL ELLER KLÄNGVÄXTER,
PARKBÄNKAR KAN OCKSÅ VARA ETT VÄLKOMMET
TILLSKOTT TILL DEN NYA MILJÖN.
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Equator Stockholm AB Tel. 08-506 025 00A

E

K

V

PL

A40-1-102

BYGGLOVSHANDLING

KV SIMSON 16, TOMELILLA KOMMUN
NY IN-OCH UTFART VARUTRANSPORTER
ÖVERSIKTPLAN, OLIKA IN-OCH UTFARTER

1:250/A1,1:500/A3 2

1747 U.Jällhage U. Jällhage

2021-12-16 Urban Jällhage

FÖRKLARINGAR

0

METER

255 10 15 202.5
A1-FORMAT (1:250)
A3-FORMAT (1:500)

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR
SE RITNING A40-1-101

SE RITNING A40-1-101
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Equator Stockholm AB Tel. 08-506 025 00A

E

K

V

PL

A40-1-105

BYGGLOVSHANDLING

KV SIMSON 16, TOMELILLA KOMMUN
NY IN-OCH UTFART VARUTRANSPORTER
FASADER, FASADUTSNITT, DETALJSNITT

1:100/A1,1:200/A3 1

1747 U.Jällhage U. Jällhage

2021-12-16 Urban Jällhage

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR
SE RITNING A40-1-101

SE RITNING A40-1-101

METER

1054310 2

A1-FORMAT (1:100)

A3-FORMAT (1:200)

FASAD MOT SYDVÄST

FASAD MOT SYDOST

FASADUTSNITT 1:20 DETALJSNITT 1:20

VARUMOTTAGNING

NY AVSKÄRMNING LIKA BEF.

NY AVSKÄRMNING LIKA BEF.
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Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla, telefon: 0417-57 35 00, e-post exp@ystadosterlenmiljo.se

hemsida:www.ystadosterlenmiljo.se

Yttrande

REM.2022.1373

Tomelilla kommun
Ystad-Österlenregionens miljöförbund Bygglovenheten
Telefon exp: 0417-573500

E-post exp: exp@ystadosterlenmiljo.se

Yttrande över remiss gällande bygglov för tillbyggnad av affärslokaler på
fastigheten SIMSON 16, Tomelilla kommun, ert diarienr BL 2021-000444

Yttrande

Miljöförbundet har inget att erinra mot rubricerat bygglov under förutsättning att nedan
uppfylls:

Verksamhetsutövare såväl som boende bör kunna försäkra sig om att verksamheten går att
bedriva utan olägenhet för närboende. Verksamhetsutövare bör ha tillräckligt underlag för i
vilken omfattning denna kan bedriva sin verksamhet och vilka eventuella ytterligare åtgärder
som krävs för att uppfylla lagkrav gällande buller. Vid befogat klagomål avseende t.ex.
Störande kan miljöförbundet komma att ställa krav på åtgärder och/eller begränsa
verksamheten genom föreläggande eller förbud.

Eventuell ökad trafikbelastning med anledning av ändrad användning får ej orsaka
bullerolägenhet för närboende.

§ Installationer, t.ex. fläktar och liknande samt övrig verksamhet (lastning lossning) ska
anordnas så att ljudnivån ej överstiger 50 dBA dagtid, 45 dBA kvällstid och 40 dB
nattetid invid närliggande bostadsbebyggelse samt 55 dBA maxljud klockan 22-06.

Ärendebeskrivning

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har av Bygglovsenheten i Tomelilla kommun,
tillskrivits och beretts möjlighet att yttra sig över ovanstående ärende. I ärendet ansöks om
bygglov för tillbyggnad av affärslokaler med lastkaj och plank på ovanstående fastighet.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inte tagit del av yttranden från övriga myndigheter,
grannar eller sökanden.

YSTAD-ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND
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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 2 maj 2022 

 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationslistor, 
handlingsid: Bn 2022.520, Bn 2022.521, Bn 2022.522 och Bn 2022.523. 

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 4 april 2022 till och 
med 2 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-05-02. 
Delegationslista, handläggare Reza Zargari, handlingsid: Bn 2022.521. 
Delegationslista, handläggare Ronnie Hammar, handlingsid: Bn 2022.522. 
Delegationslista, handläggare Monika Olsson, handlingsid: Bn 2022.523. 
Delegationslista, tf. bygglovschef Åsa Jonasson, handlingsid: Bn 2022.520. 

 

Bygglovsenheten  
Anna Silver 

Nämndsekreterare   
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 3 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m 2022-05-02 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-04-05 
 tom:  2022-05-02 
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 2022-000091 NORRA KVÄRRESTAD 1:8 Sökande D  Beslut 2022-04-07 beviljas Delegat 
2022-03-01  2022-00010 Bygglov Åsa Jonasson 
 4 
Bygglov för nybyggnad av   2022-04-07 
enbostadshus och garage 
  
BL 2022-000052 LÖNHULT 1:39  Sökande D  Beslut 2022-04-13 beviljas Delegat 
2022-02-08 FALKVÄGEN 13  2022-00011 Bygglov Åsa Jonasson 
 1 
Bygglov för nybyggnad av   2022-04-13 
fritidshus samt installation av  
  
eldstad 
BL 2022-000078 AVENTORP 5:2  Sökande D  Beslut 2022-04-22 beviljas Delegat 
2022-02-24 AVENTORP 502  2022-00011 Bygglov Åsa Jonasson 
 8 
Bygglov för nybyggnad av   2022-04-22 
fritidshus 
  
  
BL 2021-000368 INDUSTRIBYN 4  Sökande D  Beslut 2022-04-07 beviljas Delegat 
2021-10-25 HANNELUNDSGATAN 3  2022-00010 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 8 startbesked 
Bygglov för nybyggnad av tältlager  2022-04-07 
 
  
 

BL 2022-000099 BYGGMÄSTAREN 18  Sökande D  Beslut 2022-04-12 beviljas Delegat 
2022-03-07 MALMÖVÄGEN 36  2022-00011 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 2 startbesked 
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 3 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m 2022-05-02 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-04-05 
 tom:  2022-05-02 
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 utvändig ändring av   2022-04-12 
enbostadshus 
   
BL 2021-000306 BRÖSARP 88:1  Sökande D  Beslut 2022-04-13 beviljas Delegat 
2021-09-03 ALBOVÄGEN 27A  2022-00004 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 5 startbesked 
Bygglov för ändrad användning av   2022-04-13 
församlingslokal 
   
BL 2022-000001 BANERET 13 Sökande D  Beslut 2022-04-22 beviljas Delegat 
2021-12-27  2022-00011 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 
 9 startbesked 
Bygglov för ändrad användning av   2022-04-22 
affärslokaler 
   
   
BL 2022-000113 FOLKETS PARK 18  Sökande D  Beslut 2022-04-07 beviljas Delegat 
2022-03-14 ÖSTERGATAN 15  2022-00011 Rivningslov Åsa Jonasson 
 0 
Rivningslov för rivning av   2022-04-07 
komplementbyggnad 
   
BL 2022-000115 TAPIREN 7  Sökande D  Beslut 2022-04-12 beviljas Delegat 
2022-03-16 ÖRUPSGATAN 19B  2022-00011 Startbesked Åsa Jonasson 
 5 
Anmälan tillbyggnad av uterum  2022-04-12 
 
  
 
BL 2022-000124 LÖKARÖD 8:4  Sökande D  Beslut 2022-04-12 beviljas Delegat 
2022-03-25 UGGLEVÄGEN 5  2022-00011 Startbesked Åsa Jonasson 
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 3 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m 2022-05-02 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-04-05 
 tom:  2022-05-02 
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 
 

 3 
Anmälan om installation/ändring   2022-04-12 
av eldstad/rökkanal i fritidshus 
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 1 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2022-05-02 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-04-05 

 tom:  2022-05-02 

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 2022-000132 HERMELINEN 26  Sökande D  Beslut 2022-04-12 beviljas Delegat 

2022-03-31 DAMMGATAN 10  2022-00011 Bygglov inkl.  Reza Zargari 

 4 startbesked 

Bygglov för utvändig ändring av   2022-04-12 

enbostadshus 
  

BL 2022-000120 BRÖSARP 12:8  Sökande D  Beslut 2022-04-29 beviljas Delegat 

2022-03-23 BRUNNSVIK 7  2022-00013 Bygglov inkl.  Reza Zargari 

 0 startbesked 

Bygglov för nybyggnad av växthus  2022-04-29 
 
  

BL 2022-000123 MANETEN 11  Sökande D  Beslut 2022-04-29 beviljas Delegat 

2022-03-24 MALMÖVÄGEN 33  2022-00013 Bygglov inkl.  Reza Zargari 

 2 startbesked 

Bygglov för fasadändring av   2022-04-29 

enbostadshus 
  

BL 2022-000112 ELJARÖD 47:1  Sökande D  Beslut 2022-04-06 beviljas Delegat 

2022-03-16 ELJARÖD 4701  2022-00010 Startbesked Reza Zargari 

 9 

Anmälan om attefall   2022-04-06 

komplementbostadhus 
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 6 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2022-05-02 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-04-04 

 tom:  2022-05-02 

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 2014-000243 RÄKAN 6 Sökande 2022-04-06 Beslut 2022-04-06 beviljas Delegat 

2014-12-29  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan Påbyggnad med takkupa   

(Atterfallsåtgärd) 
  

BL 2014-000142 RÄKAN 6  Sökande 2022-04-06 Beslut 2022-04-06 beviljas Delegat 

2014-07-24 MALMÖVÄGEN 25  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Ändrad användning av lagerlokaler   

till bostad, ombyggnad till tre  
  

lägenheter, utvändig ändring - nya  

fönster och dörrar, takbyte från  

eternit till svart schingel, takkupa  

och takfönster 

BL 2016-000337 FULLTOFTA 25:3  Sökande 2022-04-12 Beslut 2022-04-12 beviljas Delegat 

2016-12-13 FÅGELTOFTA 2503  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Tillbyggnad av fritidshus  
 
  

BL 2015-000077 BJÖRKEN 15  2022-04-12 Beslut 2022-04-12 interimistiskt Delegat 

2015-03-24 NORREGATAN 40 Slutbesked Ronnie Hammar 
 
OBS! TEST! Bygglov Uppförande  

av plank 

BL 2020-000499 ÄLGEN 9  Sökande 2022-04-12 Beslut 2022-04-12 interimistiskt Delegat 

2020-12-22 STUTERIGATAN 5  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov för nybyggnad av   
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 6 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2022-05-02 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-04-04 

 tom:  2022-05-02 

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 och garage 
  

BL 2020-000351 BRÖSARP 79:2  Sökande 2022-04-20 Beslut 2022-04-20 beviljas Delegat 

2020-09-23 MAGISTERVÄGEN 9  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Nybyggnad av förskola -   

tidsbegränsat bygglov 
  

BL 2019-000383 ÄSPERÖD 1:18 Sökande 2022-04-21 Beslut 2022-04-21 interimistiskt Delegat 

2019-11-12  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Nybyggnad av   

enbostadshus och garage 
  

BL 2020-000244 TJUSTORP 3:65  Sökande 2022-04-22 Beslut 2022-04-22 beviljas Delegat 

2020-06-22 GÖKOTTEVÄGEN 4  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Nybyggnad av   

enbostadshus och carport/förråd 
  
 Sökande 
 
  
 
  
 
  

BL 2019-000276 TRANÅS 79:8  Sökande 2022-04-22 Beslut 2022-04-22 beviljas Delegat 

2019-08-19 TRANESVÄGEN 23  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Nybyggnad av fritidshus   

och rivning 
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 6 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2022-05-02 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-04-04 

 tom:  2022-05-02 

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 2021-000097 RÅBOCKEN 9  Sökande 2022-04-27 Beslut 2022-04-27 beviljas Delegat 

2021-03-11 OSCARSGATAN 13  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Nybyggnad del av parhus   

och plank 
  

BL 2021-000096 RÅBOCKEN 10  Sökande 2022-04-27 Beslut 2022-04-27 beviljas Delegat 

2021-03-11 OSCARSGATAN 15  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Nybyggnad del av parhus   

och plank 
  

BL 2021-000015 SKRÄPPEBODA 1:5  Sökande 2022-04-29 Beslut 2022-04-29 beviljas Delegat 

2021-01-19 SKRÄPPEBODA 105  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan Inst av eldstad i   

Enbostadshus 
  
 

BL 2015-000077 BJÖRKEN 15  D  Beslut 2022-04-25 beviljas Delegat 

2015-03-24 NORREGATAN 40 2022-00012 Startbesked Ronnie Hammar 

 0 

OBS! TEST! Bygglov Uppförande  2022-04-25 

av plank 

 

LOV-PBL-tillstånd 
BL 2022-000172 SPJUTSTORP 5:15  Sökande D  Beslut 2022-04-29 beviljas Delegat 

2022-04-18 SPJUTSTORP NYDALA    2022-00012 Rivningslov Ronnie Hammar 

 9 

Anmälan rivning av   2022-04-29 
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 6 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2022-05-02 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-04-04 

 tom:  2022-05-02 

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 
 

ekonomibyggnader efter brand 
  

BL 2022-000065 RAMSÅSA 15:19  Sökande 2022-04-05 Beslut 2022-04-05 beviljas Delegat 

2022-02-11 RAMSÅSA 1519  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan om installation/ändring   

av eldstad/rökkanal i  
  

enbostadshus 

BL 2021-000365 RAMSÅSA 15:19  Sökande 2022-04-05 Beslut 2022-04-05 beviljas Delegat 

2021-10-22 RAMSÅSA 1519  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan installation av eldstad i   
  

BL 2022-000077 TJUSTORP 3:26  Sökande 2022-04-05 Beslut 2022-04-05 beviljas Delegat 

2022-02-23 FORTUNAVÄGEN 2  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan om installation/ändring   

av eldstad/rökkanal i  
  

enbostadshus 

BL 2021-000384 SOLHAGEN 4  Sökande 2022-04-08 Beslut 2022-04-08 beviljas Delegat 

2021-11-03 LAGERHUSGATAN 8  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan installation eldstad med   

rökkanal enbostadshus 
  
 

BL 2022-000134 LÖNHULT 4:6  Sökande D  Beslut 2022-04-13 beviljas Delegat 

2022-04-04 LÖNHULT 406  2022-00011 Slutbesked Ronnie Hammar 

 6 

Anmälan om installation/ändring   2022-04-13 
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 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2022-05-02 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-04-04 

 tom:  2022-05-02 

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 
 

av eldstad/rökkanal i  
  

enbostadshus 

BL 2021-000361 CONRAD 13 Sökande 2022-04-21 Beslut 2022-04-21 beviljas Delegat 

2021-10-20  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov för utvändig ändring av   

kontorslokaler 
  

BL 2022-000018 BANERET 12  Sökande 2022-04-22 Beslut 2022-04-22 beviljas Delegat 

2022-01-17 TORGET 6  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan byte av ventilation   

kontorslokaler 
  

BL 2022-000048 ELJARÖD 49:2  Sökande 2022-04-22 Beslut 2022-04-22 beviljas Delegat 

2022-02-07 ELJARÖD 4902  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan installation eldstad   

enbostadshus 
  

BL 2021-000328 BERTILSTORP 1:9 Sökande 2022-04-22 Beslut 2022-04-22 beviljas Delegat 

2021-09-27  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan installation/ändring hiss   

enbostadshus 
  

BL 2022-000008 TULLEBODA 6:2  Sökande 2022-04-22 Beslut 2022-04-22 beviljas Delegat 

2022-01-11 TULLEBODA 602  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan installation eldstad -   
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 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2022-05-02 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-04-04 

 tom:  2022-05-02 

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 
 

orangeri 
  

BL 2021-000406 GIRAFFEN 21  Sökande 2022-04-25 Beslut 2022-04-25 beviljas Delegat 

2021-11-22 PLANTERINGSGATAN 8  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov för tillbyggnad av   

enbostadshus uterum 
  
 

BL 2021-000440 TULLEBODA 6:2  Sökande 2022-04-27 Beslut 2022-04-27 beviljas Delegat 

2021-12-17 TULLEBODA 602  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan byte av eldstad   

enbostadshus 
  

BL 2022-000019 BRÖSARP 12:147  Sökande 2022-04-13 Beslut 2022-04-13 beviljas Delegat 

2022-01-20 IRIS OCH GURLIS VÄG 19  Startbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov för nybyggnad av   

fritidshus 
  

BL 2022-000156 ULLSTORP 3:28  Sökande D  Beslut 2022-04-19 beviljas Delegat 

2022-04-07 ULLSTORP 328  2022-00011 Startbesked Ronnie Hammar 

 7 

Anmälan installation/ändring   2022-04-19 

eldstad/rökkanal enbostadshus 
  

BL 2022-000152 SMEDSTORP 33:82  Sökande D  Beslut 2022-04-22 beviljas Delegat 

2022-04-06 SMEDSTORP 3382  2022-00012 Startbesked Ronnie Hammar 

 1 

Anmälan rivning bilanläggning  2022-04-22 
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 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2022-05-02 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-04-04 

 tom:  2022-05-02 

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 2022-000162 SVALAN 3  Sökande D  Beslut 2022-04-25 beviljas Delegat 

2022-04-11 KOPPARSLAGAREGATAN 2A  2022-00012 Startbesked Ronnie Hammar 

 0 

Anmälan installation/ändring hiss   2022-04-25 

rad/kedjehus 
  

BL 2022-000088 BOSARP 2:2  Sökande D  Beslut 2022-04-29 beviljas Delegat 

2022-03-02 BOSARP BENGTEMÖLLE    2022-00013 Startbesked Ronnie Hammar 

 1 

Bygglov för utvändig ändring av   2022-04-29 

komplementbyggnad 
  

 

TLS-Tillsyn 

 
BL 2021-000369 LÖNHULT 1:23  Sökande D  Beslut 2022-04-28 Delegat 

2021-10-20 DAHLS BACKES VÄG 11  2022-00012 Avskrivning Ronnie Hammar 

 5 

olovlig byggnation av plank  2022-04-28 
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 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m 2022-05-02 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-04-04 
 tom:  2022-05-02 
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 2022-000118 LEJONET 1  Sökande D  Beslut 2022-04-27 beviljas Delegat 
2022-03-21 ROSENCRANTZGATAN 29A  2022-00012 Bygglov inkl.  Monika Olsson 
 2 startbesked 
Bygglov för nybyggnad av                                                                                                                 2022-04-27 
transformatorstation 
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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 2 maj 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022 

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

Ärendebeskrivning 
 

1. Information från tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson 
- Kommande rekryteringar 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-05-04 

 

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

Diarienummer: BN 2022/28 
 
Datum 2 maj 2022 

 

Delårsrapport januari-april 2022 för 
byggnadsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar godkänna delårsrapport 1 för januari-april 2022 och 
lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 

 

Ekonomiska konsekvenser 
 

 

Barnperspektivet 
 

 

Miljöperspektivet 
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2 (2) 

Uppföljning 
 

 

Beslutsunderlag 
Skriv in beslutsunderlag här. Texten kan flyttas till beslutsdokument. 

 

Bygglovsenheten  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Ange mottagare för beslutsdokument här 
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