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11 Försäljning av fastighet Geten 1 2020/228 78 - 80

12 Aktuella upphandlingar för 

samhällsbyggnadsnämnden 2021

2021/17 81 - 82

13 Delegeringsbeslut 2021 2021/4 83 - 93

1



Tomelilla kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
14 Anmälningsärenden 2021 2021/3 94 - 98

Sander Dijkstra (M) Rickard Vidar
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0709-95 82 45 Rickard Vidar
E-post: kommun@tomelilla.se
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Rickard Vidar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Rickard.Vidar@tomelilla.se
Telefon: 0709958245  

Diarienummer: SBN 2021/2

Datum 15 februari 2021

Dialoger och informationsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande:

1. Information från projektledare Monika Jingmond 

2. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)

3. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

4. Information från teknisk chef Ulrika Olsson
- Belysning Bollerup

5. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren 
- Försköning av Tomelilla tätort

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, 2021-03-10
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Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar

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

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Monika Jingmond 
Titel: Projektledare - Fiber
E-post: monika.jingmond@tomelilla.se
Telefon: 0417-18307
Mobil: 070-9958307

Diarienummer: SBN 2019/79

Datum 5 mars 2021

Förtätning av fibernätet i Toarp trots 
lägre beställningsgrad

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar förtäta fibernätet i Toarp, trots att 
beställningsgraden inte nått 65 %. 

Ärendebeskrivning
Den 23 oktober 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att förtäta området 
Toarp under förutsättning att beställningsgraden blev 65 % (SBN 2019/79 § 91). 
Idag har vi 10 beställningar vilket motsvarar drygt 46 %. Det brukar komma till 
någon beställning när grävningen börjar och maskiner visar sig i området. Men det är 
inget vi kan garantera. Offerten från upphandlad entreprenad är på 820 000 kronor 
om 22 hus väljer att ansluta sig. Priset reduceras beroende på hur många som väljer 
att ansluta sig. Det tillkommer intrångsersättning och skördeskadereglering till 
markägare och arrendatorer. 

Förvaltningen föreslår att förtätning av nätet utförs trots lägre beställningsgrad än 
väntat och till samma anslutningsavgift som vi erbjudit, 25 000 kronor inkl. moms. 
Om anslutningsavgiften höjs, finns risk att många hoppar av och då blir kostnaden 
per anslutning (för de som väljer att ansluta sig) högre för Tomelilla kommun. 
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Ekonomiska konsekvenser
Uppskattad kalkyl från entreprenad är 820 000 kronor. Priset reduceras beroende på 
hur många som väljer att ansluta sig. Det tillkommer en del intrångsersättningar och 
skördeskadereglering, uppskattat till max 200 000 kronor. Projektet finansieras inom 
ramen för fiberutbyggnad år 2021. 

Barnperspektivet
Genom att hushåll med barnfamiljer får en bra uppkoppling gynnas barnens 
möjlighet att utvecklas och ta del av den digitala utvecklingen. 

Miljöperspektivet
Ett utbyggt fibernät på landsbygden bidrar till en hållbar utveckling genom att det 
blir mindre transporter och resor och främjar möjligheterna till att jobba hemifrån. 
Fiberutbyggnaden bidrar även till att kunna driva företag på landsbygden.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Projektledare Monika Jingmond, 2021-03-05

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Monika Jingmond

Projektledare - Fiber

Beslutet skickas till:

Projektledare Monika Jingmond
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Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla l kontakt@osterlenva.se

Tomelilla den 19 mars 2021

Handläggare: Anders Ledskog

Diarienr: 

VA-taxa 2022

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxan för vatten och avlopp för verksamhetsåret 2022 
enligt Österlen VAs förslag.

Ärendebeskrivning
Österlen VA föreslår att brukningsavgiften för vatten och avlopp lämnas oförändrad inför år 
2022. Kostnaden i verksamheten beräknas öka i takt med att en nödvändig ökning av 
investeringsbudgeten görs och att allmänna kostnadsökningar sker på grund av löneökningar 
och ökade kostnader för inköp av material samt tjänster. Kostnadsökningen kompenseras av 
lägre kapitalkostnader på grund av att avskrivningarna justeras för att bättre motsvara verkliga 
avskrivningstider. Vi ser också en ökning av intäkterna från Österlenmejeriet.

Föreslagen oförändrad taxa innebär att kostnaden för ett medelhushåll (150 m3/år) i Tomelilla 
kommun fortsatt ligger på 9 690 kronor/år. Den rörliga avgiften för vatten och avlopp är 38,62 
kronor per förbrukad kubikmeter vatten (1000 liter).

I figuren nedan redovisas årskostnaden för VA i Tomelilla (2019) tillsammans med våra 
grannkommuner och andra jämnstora kommuner i Skåne. Tomelilla ligger här strax över 
genomsnittet.  
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Figur 1 Jämförelse av den genomsnittliga årskostnaden för kommuner av jämförbar storlek i 
Skåne. Typhus A innebär ett hushåll med en vattenförbrukning på 150 m3/år

Samhällsbyggnadsnämnden
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Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla l kontakt@osterlenva.se

Anläggningsavgiften för inkoppling av vatten och avlopp till en fastighet föreslås höjas med 
konsumentprisindex, KPI baserat på indextalet juli 2020 vilket innebär en höjning med 0,6 %.

Taxeförändringar under planåren 2023-2025
Österlen VA har låtit upprätta en ekonomisk modell för VA-verksamheten i Tomelilla kommun 
där simuleringarna visar hur avgiften behöver förändras under kommande år för att möta 
verksamhetens kostnader. 

Verksamheten har ett underskott i resultatfonden sedan år 2019 som ska återhämtas senast år 
2022. Under år 2020 gjordes ett positivt resultat på 736 000 kronor vilket innebär att 
resultatfonden ligger på minus 1 643 000 kronor. Resultatet under år 2021 beräknas bli plus 
974 000 kronor vilket skulle innebära att resultatfonden är minus 669 000 kronor efter år 2021. 
Prognosen för år 2022 visar dock ett överskott på 4 023 000 kronor vilket innebär att 
underskottet från år 2019 är reglerat utan att några ytterligare taxehöjningar behöver göras av 
brukningstaxan inför år 2022. Resultatet de kommande åren fram till och med år 2025 kommer 
succesivt att minska vilket är nödvändigt då verksamheten måste reglera även ett överskott 
inom 3 år. Med föreslagen investeringsnivå och övriga förutsättningar oförändrade bedöms inga 
taxehöjningar av brukningsavgiften behöva göras under planåren 2023-2025. 

Översyn av taxekonstruktionen
I samband med taxebeslutet inför 2020 gavs ett uppdrag att se över taxekonstruktionen. Inför 
taxebeslutet 2021 gjordes några justeringar i taxan. Där föreslogs även att ytterligare översyn av 
taxan skulle ske inför taxebeslutet för år 2022. Bland annat föreslogs att studera möjligheterna 
att införa en dagvattenavgift och en lägenhetsavgift i brukningstaxan. Innan dessa parametrar 
kan införas krävs dock en inventering av antal lägenheter och dagvattenytor i kommunen och en 
simulering av utfallet av förändringarna. I samband med införande av dagvattenavgift ses också 
över möjligheterna att stimulera lokalt omhändertagande av dagvatten. Arbete med denna 
översyn är påbörjad i Österlen VA men hinner inte införas i taxan 2022. 

Ekonomiska konsekvenser
Genom indexregleringen av anläggningsavgiften speglar intäktsökningen kostnadsökningen för 
nyanslutningar och dessa sker därmed till självkostnad.  

Barnperspektivet
Genom kontinuerliga investeringar och förbättringar i våra anläggningar bibehålls en hög 
kvalitet i VA-verksamheten och säkras vattentillgången till gagn för kommande generationer. 

Miljöperspektivet
Genom kontinuerliga investeringar och förbättringar i våra anläggningar bibehålls en hög 
kvalitet i VA-verksamheten och därmed minskar miljöpåverkan från vår verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, senior advisor Anders Ledskog, 2021-03-10

Förslag till ny VA-taxa 2022, handlingsid: Sbn 2021.803

Investeringar 2022 med plan 2023-2026, handlingsid: Sbn 2021.804

Österlen VA AB
Anders Ledskog
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Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla l kontakt@osterlenva.se

Senior Advisor

Beslutet skickas till:

Johan Persson VD Österlen VA

Niklas Somelius Samhällsbyggnadschef Tomelilla
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VA-taxa 2022 
 

för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Godkänd av kommunfullmäktige den xxxx 2021. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden i Tomelilla kommun är huvudman. Huvudman betyder att man äger 
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till 
Tomelilla kommun. 
 

§ 1  
För att täcka nödvändiga kostnader för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig inom verksamhetsområdet betala 
avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är även den som enligt 2, 4 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i 
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
 

§ 2   
Avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 

§ 3  
Förklaring av de olika fastighetstyperna:  
 
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som 
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för 
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor   Förvaltning  Sjukvård   
Butiker   Utställningslokaler Stormarknader 
Hotell   Restauranger  Sporthallar 
Hantverk  Småindustri  Utbildning 
 
 
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet. 
 
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är användbart, 
räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en 
lägenhet. 
 
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 
sådan mark. 
 

§ 4  

4.1  Avgift tas ut för följande ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Nej 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej 

 
4.2  Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df börjar gälla när huvud-
mannen upprättat förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens 
läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, börjar 
avgiftsskyldighet gälla när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.3  Avgiftsskyldighet för Dg börjar gälla när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4  Avgiftsskyldighet för Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda.  
 
4.5  Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller när avgiftsskyldighet börjar gälla. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 

 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt 

 

§ 5   
5.1  Anläggningsavgift för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska betalas enligt 
följande: 
 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift för framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

55 516 kr 
 

69 395 kr 
 

b) en avgift för upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df, 

41 990 kr 
 

52 488 kr 
 

c) en avgift per lägenhet 27 159 kr 
 

33 949 kr 
 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

9 762 kr 
 

12 203 kr 
 

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats. 
 
5.2  Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, ska avgifter enligt 5.1 a) delas 
lika mellan fastigheterna. 
 
5.3  Antalet lägenheter bestäms enligt beviljat bygglov, eller efter annan ritning eller uppmätning 
som huvudmannen godkänner. 
 
5.4  Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska 
avgifter betalas enligt 5.1 a) och b). 
 
5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet ska avgift betalas enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet. 
 
5.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 d). 
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§ 6   

6.1 Anläggningsavgift för annan fastighet ska betalas enligt följande:  

 

  Utan moms Med moms 

a) 
 

en avgift för framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

55 516 kr 
 

69 395 kr 
 

b) 
 

en avgift för upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

41 990 kr 
 

52 488 kr 
 

c) 
 

en avgift per m2 tomtyta 13,10 kr 
 

16,40 kr 
 

d)* 
 

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

9 762 kr 
 

12 203 kr 
 

* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). Om avgift enligt 6.1 d) 
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats. 
 
Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, ska avgifter enligt 
6.1 a) delas lika mellan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan består av fastighetens area enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. 
 
6.4 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen ge anstånd med betalningen för 
tomtyteavgift för den mark som till vidare inte används på fastigheten.  

Anstånd ges för viss tid, högst 10 år. Om en fastighet ombildas under tiden anståndet gäller och 
mark frångår fastigheten ska anståndet upphöra och resterande tomtyteavgift ska betalas.  Obetalt 
belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades 
tills anståndet upphör, därefter betalas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 
 
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 
avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).  
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta.  
 
6.7  Tillkommer bortledande av Df till allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
har upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 d). 
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§ 7   

7.1  För obebyggd fastighet ska del av anläggningsavgift betalas, enligt följande: 

 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0%  -  

Tomtyteavgift -  6.1c) 70% 

Grundavgift för Df, om 
FP för Df inte upprättats  

5.1 d) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyta   6.1.c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 c)  100% -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
 

§ 8   

8.1 Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska avgifterna reduceras 
enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 
Övriga avgifter 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30% 60% 10% - 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30% 60% - 10% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 d) - - 100% - 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30% 60% 10% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 60% - 10% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

För Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 d) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
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8.2 Börjar avgiftsskyldighet gälla för ändamål, där avgiftsskyldighet inte tidigare funnits, ska 
avgifter betalas enligt 8.1. 
 
8.3 Fastighetsägare som begär att en servisledning upprättas senare än övriga servisledningar 
ska betala avgift enligt 8.1 samt en etableringsavgift på 50% av avgiften enligt 5.1 a) eller 6.1 a).  
 

§ 9  
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift enligt följande: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för ordnande av 
dagvattenbortledning från hårdgjord yta 

10,18 kr/m2 
 

12,73 kr/m2 
 

en avgift per m2 allmän platsmark för ordnande av 
dagvattenbortledning från grönytor 

1,02 kr/m2 
 

1,27 kr/m2 
 

 

§ 10  
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet juli 2018 i konsumentprisindex, KPI. När detta 
index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen. 
 

§ 11  
Om kostnaden för att förse någon eller några fastigheter med vatten och avlopp avviker avsevärt 
från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter betalas enligt särskilt antagen 
särtaxa, enligt lagen om allmänna vattentjänster. 

Är det inte rimligt att beräkna avgift enligt §§ 5–8 för någon fastighet får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 

§ 12  
12.1 Avgift ska betalas inom tid som anger i räkning, därefter betalas dröjsmålsränta enligt 6 § i 
räntelagen. 
 
 
12.3  
Om anläggningsavgiften är tyngande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra 
omständigheter så kan fastighetsägaren begära att avgiften delas upp på årliga inbetalningar under 
viss tid, som längst tio år, enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänsten. Fastighetsägaren ska 
kunna säkerställa en godtagbar säkerhet. Från och med första betalningen ska ränta på det 
obetalda belopp betalas enligt 5 § räntelagen, på den del av beloppet som skulle varit betalt  
betalas ränta enligt 6 § i räntelagen. 
 
12.4 Om bygglov meddelats för ändrat förhållande eller när det ändrade förhållandet inte kräver 
bygglov, exempelvis vid ökning av tomtyta, finns avgiftsskyldighet enligt 5.5, 6.6 eller 7.2.  
Fastighetsägaren ska omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet börjat 
gälla. Försummar fastighetsägaren anmälningsplikten, ska dröjsmålsränta betalas enligt 12.2 ut för 
tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet började gälla och fram tills 
tilläggsavgiften betalas. 
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§ 13   
13.1 Om huvudmannen, efter fastighetsägaren begäran, godkänner att ledningarna läggs på 
annat sätt eller med andra installationer än vad huvudmannen bedömt nödvändiga, ska 
fastighetsägaren betala kostnaderna för detta. 
 
13.2 Om huvudmannen, efter fastighetsägaren begäran, godkänner att ny servisledning läggs 
istället för den befintliga, ska fastighetsägaren betala kostnaderna för dels den nya 
servisledningens allmänna del med avdrag som är rimligt med hänsyn till den gamla 
servisledningens ålder och skick, dels för att ta bort den gamla servisledningens allmänna del.  
 
13.3 Anser huvudmannen att det är nödvändigt att lägga ny servisledning i stället för och med 
annat läge än befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med ett rimligt avdrag med 
hänsyn till den gamla servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)    
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

§ 14 
14.1 Brukningsavgift för bebyggd fastighet ska betalas per fastighet enligt följande: 

a) Fast avgift per år och mätare Utan moms Med moms 

2,5 m3/h i 1- och 2- bostadshus samt övriga  
fastigheter med årsförbrukning < 300 m3  
 
2,5 m3/h i övriga fastigheter 
 
6,0 m3/h (DN25)  
 
10 m3/h (DN40)    
 
15 m3/h (DN50) 
    
25 m3/h (DN65) 
    
40 m3/h (DN80) 
    
60 m3/h (DN100) 

 
3 117 kr 

 
7 739 kr 

 
18 542 kr 

 
30 877 kr 

 
46 328 kr 

 
77 178 kr 

 
123 481 kr 

 
185 260 kr 

 
3 896 kr 

 
9 674 kr 

 
23 178 kr 

 
38 597 kr 

 
57 910 kr 

 
96 472 kr 

 
154 351 kr 

 
231 575 kr 

b) Rörlig avgift per m3 levererat   

vatten & avlopp 
 
avlopp 
 
vatten 

30,90 kr 

18,54 kr 

 12,36 kr 

38,63 kr 

23,18 kr 

15,45 kr 

c) Dagvattenavgift    

per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta 0 kr 0 kr 

Brukningsavgift ska inte betalas för obebyggd fastighet. 
 
 
14.2 Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga ändamål i 4.1 reduceras avgifterna enligt följande:  
 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a 40 % 60 % - - 

Avgift per m3 14.1 b 40 % 60 % - - 

Avgift efter tomtyta 14.1 c 0 % 0 % 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska 
bestämmas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en uppskattad förbrukning om 200 
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. Den 
fasta avgiften enligt 14.1 a) tas ut för fastigheter med en eller två lägenheter. 
  
14.4 För byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den 
förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. Avgiften för påsläpp av vatten enligt § 
16.1 tillkommer. 
 
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas 
motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Parallellkopplade vattenmätare räknas som 
ett mätställe. 
 
14.6 Om fastighetsägare eller huvudman misstänker att om att mätaren inte visar rätt, ska 
huvudmannen undersöka mätaren. Undersökningen följer SWEDACs föreskrifter om vatten- 
och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, får huvudmannen 
uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 
Miljödomstolen.  
 
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska 
fastighetsägaren betala undersökningen enligt § 16. 
 
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 
(kylvatten o d), ska betalas avgift med 10 % av avgiften enligt 14.1 b). 

 

§ 15  
I de fall avloppsnätet tillförs större mängd spillvatten än levererad vattenmängd eller avleds inte 
hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvatten betalas för den 
mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden bestäms genom mätning av vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
huvudmannen och fastighetsägaren kommer överens om. Mätningen betalas av fastighetsägaren. 

Om en fastighet använder annat dricksvatten än huvudmannens och släpper ut förbrukat vatten 
till huvudmannens spillvattenanläggning, ska mätning göras på fastighetens dricksvatten-
anläggning. Utformning av mätplats samt villkor enligt ABVA.  

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är stor. 
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§ 16 
16.1  Har fastighetsägaren begärt att huvudmannen ska vidta åtgärd eller om huvudmannen 
stängt av eller reducerat vattentillförseln på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet 
utgår avgifter med: 
 
 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 808 kr 1 009 kr 

Uppsättning av vattenmätare 808 kr 1 009 kr 

Avstängning av vatten 808 kr 1 009 kr 

Påsläpp av vatten 808 kr 1 009 kr 

Uppsättning och nedtagning av  
strypbricka i vattenmätare 

1 000 kr 1 250 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 465 kr 1 831 kr 

Tömning av vattenmätarbrunn 508 kr 635 kr 

Besök i onödan 1 000 kr 1 250 kr 

Avläsning på grund av utebliven självavläsning 
trots påminnelse 

1 000 kr 1 250 kr 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 

 
16.2   
Fastighetsägare, som avleder spillvatten med föroreningshalter som överstiger de som finns i 
normalt hushållsspillvatten eller som avleder mer svårbehandlade föroreningar, ska utöver fast 
och volymberoende avgift betala en särskild reningsavgift. Denna avgift ska täcka de extra 
kostnader som behandling och hantering som sådant spillvatten medför. Om avloppsvattnets 
innehåll avsevärt avviker från normalt hushållsvatten eller att va-förhållandena i övrigt avsevärt 
avviker, görs ett industriavtal. I industriavtalen ligger föroreningsgraden till grund för debitering. 
Överhaltsavgift betalas enligt följande: 
 

  Normalhalt  Överhaltsavgift 
utan moms 

SS, suspenderad substans 260 g/m3 4 kr/kg 

BOD7, biokemisk syreförbrukning  300 g/m3 5 kr/kg 

Ptot, totalfosfor 14 g/m3 40 kr/kg 

Ntot, totalkväve 40 g/m3 75 kr/kg 
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16.3 Avgifter för mottagning av slam utgår med: 

 Utan moms Med moms  

Icke avvattnat slam 128 kr/m3 
 

160 kr/m3 

Komprimerat slam 175 kr/m3 
 

219 kr/m3 
 

16.4 
Om dagvatten tillförs spillvattennätet 6 månader efter skriftlig begäran om omkoppling utgår 
följande avgifter: 

Ansluten hårdgjord yta m2 Utan moms  Med moms 

0 -1 000 m2 7 752 kr 9 690 kr 

1 001 – 2 000 m2  10 520 kr 13 151 kr 

2 001 – 4 000 m2 20 949 kr 26 186 kr 

4 001 -  26 302 kr 32 878 kr 

 

§ 17  
Om kostnaden för att förse någon eller några fastigheter med vatten och avlopp avviker avsevärt 
från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter betalas enligt särskilt antagen 
särtaxa, enligt lagen om allmänna vattentjänster. 
 

Är det inte rimligt att beräkna avgift enligt §§ 14–16 för någon fastighet, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 

§ 18 
Avgift enligt 14.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad, varannan månad, kvartal, tertial eller 
halvårsvis enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott enligt 
mätning av förbrukad vattenmängd eller på annan grund som anges i §§ 14 och 15. 

Betalas inte räkningen i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 12.2. Huvudmannen får debitera 
uppskattade förbrukning om inte mätaravläsning skett inför varje debitering. Avläsning och 
debitering kan även ske på fastighetsägaren begäran i samband med ägarbyte.  
 

§ 19 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska göra en åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
användandet av anläggningen eller har fastighetsägaren av andra själ begärt en särskild åtgärd, får 
huvudmannen komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 
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§ 20 
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet juli (2018) i konsumentprisindex, KPI. När detta 
index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång 
årligen. 
 
 

Taxans införande 
 
§ 21 
Denna taxa gäller från och med 2022-01-01. Brukningsavgifter, enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt 
§15, mätning hos fastighetsägare, gäller för den mängd vatten som levereras och den mängd 
spillvatten som släpps ut från och med taxans införande.  

* * * 
 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen gällande användning och tolkning av 
denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen enligt § 53 lagen om allmänna vattentjänster. 
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Tomelilla

Budget Plan Plan Plan Plan

Projektnummer Investeringstyp Anläggning 2022 2023 2024 2025 2026

21 Typ A Vattenverk 2000 0 4000 9000 4000
211 Typ A Nyinvesteringar
212 Typ A Reinvesteringar 2000 4000 9000 4000

22 Typ A Reservoarer 0 0 0 0 5000
221 Typ A Nyinvesteringar 5000
222 Typ A Reinvesteringar

23 Typ A Tryckstegring 0 0 0 0 0
231 Typ A Nyinvesteringar
232 Typ A Reinvesteringar

24 Typ A Avloppsreningsverk 1000 2000 4000 2000 2000
241 Typ A Nyinvesteringar 2000 4000 2000 2000
242 Typ A Reinvesteringar 1000

25 Typ A Avloppspumpstationer 0 0 0 0 1000
251 Typ A Nyinvesteringar
252 Typ A Reinvesteringar 1000

26 Typ A Ledningsnät 21900 22400 16700 12500 12000
261 Typ A Nyinvesteringar
262 Typ A Reinvesteringar 21900 22400 16700 12500 12000

27 Typ B1 VA-serviser 1000 1000 1500 1500 1500
28 Typ B1 Exploateringsområde 0 0 5000 6000 0

90 Inventarier
91 Maskiner
92 Immateriella anläggningstillgångar

Verksamhetsfastigheter 500 500 500 500 0

Summa investeringsplanering 26400 25900 31700 31500 25500

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

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: Niklas.Sommelius@tomelilla.se
Telefon: 0709958134  

Diarienummer: SBN 2021/53

Datum 17 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämndens remissvar 
Mål och budget 2022 med plan till 2024

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsens budgetremiss, 
inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022–2024, 
i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2021.xx.

 

Samhällsnämnden beslutar anta mål för 2022 i enlighet med förvaltningens förslag, 
handlingsid: Sbn 2021.xx. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända förslag till investeringar till 
kommunstyrelsen, handlingsid Sbn 2021.xx

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta avgifter och 
taxor i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2021.xx. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27 § 7 att remittera planeringsförutsättningarna 
för arbetet med mål- och budget 2022 – 2024 till nämnderna som ska inkomma med 
de utmaningar och möjligheter man ser för den kommande planperioden. Svaret ska 
vara inlämnat 2021-04-09.
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Nämnderna ska i remissyttrandet också ange sina investeringsbehov för perioden 
2022 – 2024.

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 2021-03-03

Förvaltningens yttrande Bilaga, handlingsid: Sbn 2021.811

Förslag till mål 2022, handlingsid: Sbn 2021.812

Avgifter och taxor 2022, handlingsid: Sbn 2021.813

Bilaga investeringar, handlingsid: Sbn 2021.814

Planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 2023-2024, handlingsid: Sbn 
2021.199

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef
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Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Förvaltningens yttrande

Nämndens ansvarsområde

 Upprättande av myndighetshantering av planer
 Upprättande av kartor
 Husutsättning
 Naturvård
 Miljömålsarbete
 Exploatering och tomtförsäljning
 Förvaltning av kommunala fastigheter och anläggningar
 Måltidsverkstan, består av elva kök som lagar mat till kommunens verksamheter
 Logistikcenter för samordnad varudistribution för Ystad, Simrishamn och Tomelilla
 Lös egendom i kommunens ägo, som inte ansvaras för av annan nämnd
 Kommunens gator, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och andra allmänna platser
 Kommunens vatten- och avloppsanläggningar
 Offentlig renhållning och belysning
 Frågor som rör internetuppkoppling och annan kommunikationsinfrastruktur
 Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag
 Tillgänglighetsfrågor
 Miljöfrågor
 Bostadsanpassningsbidrag

Nämndens största och viktigaste utmaningar enligt nulägeskartan och nyckeltal

En av de viktigaste utmaningar som verksamheten har är att bidra till att minska otryggheten i 
kommunen. Där har samhällsbyggnadsverksamheten en stor roll att fylla i samhällsplaneringen, 
men också i driften av det offentliga rummet. Det finns olika platser i kommunen där 
otryggheten är större än på andra platser. Fokus och samarbete mellan olika verksamheter i 
kommunen, men också samtal och dialog med medborgarna och kommunikation är viktiga 
faktorer för att arbeta med utmaningen. 

Samhällsbyggnadsverksamheten ska arbeta aktivt med att minska klimatpåverkan genom att välja 
livsmedel med låg klimatpåverkan, men också med dagvattenpolicy som effekt av ändrade 
klimatförhållanden. Likaså är det med invasiva arter där kommunen som markägare har ett ansvar 
att bekämpa dem. 

Utifrån livskvalitetsprogrammet och den nyligen antagna visionen är det viktigt att 
samhällsbyggnadsverksamheten arbetar för att bibehålla och öka kommunens rykte som 
etableringsort för såväl medborgare som företag.

Det ska vara enkelt att inkomma med synpunkter eller felanmälningar. Därför måste vi fortsätta 
att ha en bra dialog med övriga verksamheter för att utveckla de digitala felanmälningssystemen, 
men också att fånga och analysera de anmälningar som kommer in.

Följande nyckeltal kommer att användas. Något enstaka nyckeltal kan senare användas som 
mätetal till målen. 

 CO2 - ekvivalent inom livsmedel (per kilo livsmedel)
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 Ökad produktion med förnybar el (antal kWh)
 Trygghetsmätning (tätorten Tomelilla)
 Antal sålda tomter (st)
 Nya gång/cykelvägar (antal löpmeter)
 Andel närproducerad mat (livsmedel)
 Sjukfrånvaro
 Nöjdhetsmätning inom måltidsverkstan (vart annat år)
 Antalet döda eller svårt skadade i trafiken på det kommunala vägnätet
 Antalet oskyddade trafikanter som skadas på det kommunala vägnätet
 Nyinflyttande invånare

Konsekvenser på kort och lång sikt
Det förslag som kommunstyrelsen har lämnat innebär enbart uppräkningar för nämnden. 
Förvaltningen anser att utmaningarna till viss del är beroende av investeringar i det offentliga 
rummet och det finns andra som är kopplade till drift. Exempelvis är bekämpning av invasiva 
arter en kostsam verksamhet. Det finns några smärre ekonomiska utmaningar, men det kan ske 
inom ram eftersom det handlar om ändringar av processer och struktur. 

Om utmaningarna genomförs kommer det att leda till positiva effekter för såväl 
medborgarna/kunderna/besökarna men också för kommunen som arbetsplats då våra tjänster 
blir mer attraktiva.

Det är många medborgarinitiativ som nämnden får möjlighet att ta ställning till. Det är positivt 
att medborgarna är aktiva och visar sitt intresse att förbättra vår verksamhet. Baksidan av 
mängden medborgarinitiativ är att det kan tolkas vara en kritik av att nämnden och dess 
verksamhet inte lever upp till de förväntningar som finns i kommunen på våra tjänster och 
ansvar. Det kan handla om skötsel av grönytor till upprensning av Välabäcken till hundbajstavlor.

På lång sikt bör kommunen överväga hur mycket resurser som ska satsas i denna verksamhet. 
Detta är en verksamhet som är ett skyltfönster till såväl våra kommuninvånare som besökare.

Nämndens sätt att möta utmaningen
Förvaltningen är positiv till möjligheterna att möta utmaningarna och förvaltningen kan hantera 
utmaningarna.

Taxor- och avgifter
Förvaltningen föreslår att samtliga taxor och avgifter räknas upp med KPI på samma sätt som 
2021 eller är oförändrade, vilket framgår av bilagan.

En ny taxa/avgift föreslås som bygger på faktiska kostnader som uppkommer i samband med 
fordonsflytt och som ska debiteras fordonsägare. För närvarande har kommunen inte någon 
möjlighet att fakturera fordonsägaren för de kostnader kommun har för exempelvis övergivna 
fordon som utgör uppenbar fara för miljön eller utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Investeringsbudget
Förvaltningen redovisar i bilaga de investeringar som är aktuella. Bilagan visar att vårt förslag till 
investeringar är:
För 2022 – 50 850 tkr
För 2023 – 45 550 tkr
För 2024 – 42 350 tkr                     
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Nämndens förslag till mål för 2022
Under samma målområden som 2021 har nämnden valt att formulera sina mål till följande:

 Minska vår klimatpåverkan
 Genomföra minst en medborgardialog och företagardialog 
 Skapa tryggare utemiljö i Tomelilla tätort

Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning
Målet är att vara en attraktiv arbetsgivare.

Målet kommer att kunna mätas genom till exempel personalomsättning eller hur många personer 
som söker utannonserade tjänster. 
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Samhällsbyggnadsnämndens förslag till mål

Nämndens förslag till mål för 2022
Under samma målområden som 2021 har nämnden valt att formulera sina mål till följande:

 Minska vår klimatpåverkan
 Genomföra minst en medborgardialog och företagardialog 
 Skapa tryggare utemiljö i Tomelilla tätort

Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning
Målet är att vara en attraktiv arbetsgivare.

Målet kommer att kunna mätas genom tex personalomsättning eller hur många personer som 
söker utannonserade tjänster. 
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Kommunledningskontoret

Sammanställning avgifter och taxor – Samhällsbyggnadsnämnden 2022
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.
 
Samhällsbyggnad

Upplåtelse av mark på offentlig plats 2020 2021 2022
Avgift Minsta 

avgift
Avgift                             Minsta 

avgift
Avgift Minsta 

avgift
A Kommersiellt syfte
A1 Försäljning
* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, 

fordon (ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 00-24
(byggnadslov erfordras)

9 kr/m2 per 
påbörjad vecka

450 kr Uppräknas 
enl KPI

Uppräknas 
enl KPI

Uppräknas 
enl KPI

Uppräknas 
enl KPI

* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, 
fordon (ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 08-24

8 kr/m2 per 
påbörjad vecka

450 kr Uppräknas 
enl KPI

Uppräknas 
enl KPI

Uppräknas 
enl KPI

Uppräknas 
enl KPI

A2 Annat
* – Cirkus

Brandvakt vid cirkusföreställning

Självkostnad 
för städning 
och 
förbruknings-
avgifter
Räddningstjänst
ens prislista

Oförändrad Oförändrad
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2020 2021 2022
* – Reklamanordning (affischer, tavlor, skyltmonter 

etc.)
450 kr per ansökan Uppräknas enl KPI Uppräknas enl 

KPI
* – Av kommunen, handels- eller köpmannaföreningar 

anordnade tillfälliga arrangemang av 
näringslivskaraktär, t ex långlördag, näringslivsdagarna 
m fl.

Ingen avgift Oförändrad Oförändrad

B Övrigt syfte
* – Byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer 

och dylikt
10 kr/m2 per 
påbörjad vecka eller 
grundavgift 20 000 
kr plus 2 kr/m² per 
påbörjad vecka. 
Lägsta alternativ 
tillämpas. Minsta 
avgift 450 kr

Uppräknas enl KPI Uppräknas enl 
KPI

C Ideellt och politiskt syfte
* – Försäljning för skolresor, luciafirande, julmarknad, 

teatermobilen, valmöten mm.
Ingen avgift Oförändrad Oförändrad

Anmärkning – beräkning av debiterbar yta
Fall 1: När upplåten plats avgränsas med staket eller dylikt och verksamheten sker innanför avgränsningen, är debiterbar yta samma som den 
avgränsade ytan.
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Fall 2: Vid kiosk, salustånd, disk, fordon, byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt är debiterbar yta själva objektets yta + 
1 meter runt om objektet.
Fall 3: Möbler: Fritt stående bord med upp till fyra stolar räknas som 7 m2. Bord med stolar invid husvägg räknas som 5 m2.

D Speciella avgifter

D 1 Trafikregleringar med åtföljande skyltning
* Vid kommersiellt och övrigt syfte

– Utförs arbetet utan undantag av samhällsbyggnad (gata-park)
Självkostnadspris Oförändrad

Vid ideellt syfte
– Utförs arbetet normalt av 
samhällsbyggnad (gata-park)
– Får arbetet utföras av arrangören om 
det finns av samhällsbyggnad godkänd 
skyltningsplan och utsedd ansvarig för 
skyltningen (underskrift av denne 
erfordras)

Självkostnadspris

Ingen avgift

Oförändrad

Oförändrad

D 2 Avstängning av gata
(tillåtes endast undantagsvis)

– Vid kommersiellt och övrigt syfte 300 kr per påbörjad vecka Uppräknas enl KPI
– Vid särskilda ideella och 
kommersiella arrangemang

Ingen avgift Oförändrad

Debiteringsprinciper
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Debiteringen grundas på de uppgifter som angivits i ansökan till polisen om nyttjande av offentlig plats.
Debitering och krav sker i enlighet med kommunens normala rutiner.
Uppdelning i delbetalningar av markhyreskostnaden tillåts ej. Återbetalning av avgift för tillståndstid som icke 
utnyttjats sker ej.
Om inte tillståndsgivenverksamhet etableras på avsedd plats inom en månad efter tillståndets första 
giltighetsdag förfaller tillståndet. Samtidigt justeras kommunens krav ned till minsta avgift.

Samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att justera ner avgifter enligt denna taxa när särskilda skäl 
föreligger.

Nyckelskåp 2020 2021 2022
A Depositionsavgifter 

(momsbefriat) för nyckeln är
500 kr Oförändrad Oförändrad

Abonnemangsavgiften (exkl. 
moms) är för varje påbörjad 
månad:
1. för torghandlare(d.v.s. 
torghandelstid gäller)

75 kr/tillfälle Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI

2. för gatukök och uteservering 
(d.v.s. tider utöver 
torghandelstid)

300 kr/månad Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI

B

3. för arrangörer av 
tillställningar med särskilt 
tillstånd att använda torget

225 kr/tillfälle Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI

Anm. I samband med Tomelilla marknad utgår ingen särskild avgift för nyttjande av nyckelskåp.
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Regler
För att få använda nyckelskåpen erfordras tillstånd och nyckel. Tillståndet erhålls genom att nyttjaren skriver under en blankett 
där bl.a. dessa regler finns angivna. Nyckel erhålls mot lämnande av depositionsavgift. Tillstånd och nyckel lämnas av 
samhällsbyggnad. När nyttjaren erhållit tillstånd och nyckel, har vederbörande påbörjat ett kraftabonnemang. Abonnemanget 
upphör när nyckeln återlämnas. Vid upptäckt regelöverträdelse lämnas upplysning om dessa regler. Informationen skall 
bekräftas av den som fått upplysningen, genom påskrift på regelblanketten, jämför ovan. Avgift enligt taxa debiteras. Vid 
upprepad regelöverträdelse debiteras dubbla taxan per tillfälle.

Tomtpriser 
(momsbefriat)
Gäller för gamla 
bostadsområden 
samt strötomter för 
småhus

2020 2021 2022

Småhus (1) Hustyp Grundavgift 
(+ index 
1,13)

Per m2 
tomtyta
(+ index 
1,13)

Grundavgift 
(+ index, 
KPI okt 2020, 
fastställs dec 
2020)

Per m2 
tomtyta 
(+ index, 
KPI okt 
2020, 
fastställs 
dec 2020)

Grundavgift 
(+ index, 
KPI okt 
2021, 
fastställs 
dec 2021)

Per m2 tomtyta 
(+ index, KPI okt 
2021, fastställs dec 
2021)

Tomelilla och 
Brösarps tätort

Gr 1 200 000 kr
(226 000 kr)

+ 70 kr
(79 kr)

200 000 kr
(232 306 kr)

+110 kr
(81 kr)

Uppräknas 
enl KPI

Uppräknas enl KPI
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Gr 2

Andel i mark-
samfällighet

  90 000 kr
(102 000 kr)

+ 50 kr
(57 kr)
+ 50 kr
(57 kr)

90 000 kr + 50 kr

+ 50 kr
Övriga orter Gr 1

Gr 2

Andel i mark-
samfällighet

75 000 kr
(85 000 kr)
65 000 kr
(73 000 kr)

+ 50 kr
(57 kr)
+ 50 kr
(57 kr)
+ 50 kr 
(57 kr)

75 000 kr

65 000 kr

+ 50 kr

+ 50 kr

+ 50 kr

Uppräknas 
enl KPI

Uppräknas enl KPI

Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till tätorten Tomelilla (avgränsning öster om 
riksväg 19).
Flerfamiljshus Per m2 + 

indexuppräkning 1,13
Per m2 + indexuppräkning

Tomelilla tätort Andel i 
marksamfällighet

Grundpris 400 000 kr 
(452 000 kr) samt
100 kr/m2/tomtyta (113 
kr)

Grundpris 400 000 kr 
(454 327 kr) samt
100 kr/m2/tomtyta (114 kr)

Uppräknas 
enl KPI

Uppräknas enl KPI

Industrimark 75 kr/m2/tomtyta 75 kr/m2/tomtyta Uppräknas 
enl KPI

Uppräknas enl KPI

(1) Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för VA-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari 
1990 ska VA-anslutning ingå i fastighetspriset.
Gr 1 = Villafastigheter
Gr 2 = Radhus, kedjehus
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För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra 
kostnader för kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter 
som inte säljs exploateringsåret räknas upp med index.

(Index följer KPI med oktober 2007 som utgångsmånad, under 2020 är index 1,13. Index för 2021 fastställs utifrån KPI 
oktober 2020 vilket fastställs i december 2020.)

Felparkeringsavgift 2020 2021 2022
Parkeringsförseelse
Stoppförbud enligt lokala 
trafikföreskrifter

600 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 

Handikapplats 1 000 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Busshållplats/kollektivkörfält 600 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Vägkorsning 600 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Övergångsställe 600 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Mot färdriktning 600 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Gång-/cykelbana 600 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 300 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Stått för länge 300 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Stopp- och P-förbud i terräng 300 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Fordonsflytt (NY) Självkostnadspris
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Gatu- och park

Investering/projekt 2022 Förklaring Kostnad Kapitaltjänstkostnad Prio
Asfalt och vägmarkering underhåll asfaltsprogramet 3 000 000 238000 1
Åtgärder trafiksäkerhet Uppföljning av trafiksäkerhetsuppdrag SBN 2019/101 500 000 57000 1
Lekplatser Tomelilla enligt lekplatsrapporten 1 500 000 169000 1
G/C -vägar enligt cykelledsplanen 1 500 000 119000 1
Gatubelysning till LED 2 500 000 282000 1
Invasiva arter Beslut från Länsstyrelsen 2021 lagkrav på bekämpning 100 000 100000 2
Dikningsföretag kommunens andel i dikningsföretagen 100 000 22000 1
Julbelysning 200 000 43200 2
Gatuinvesteringar i  samb. VA gatuinvesteringar isamband med  sanering V/A ledningar 6 000 000 475000 1
Byte av el-anläggning ej kommunala vägarSärskilja kommunens elanläggningar från luftledningar2 000 000 225000 1
Tillgänglighetsåtgärder/trygghetsåtgärder 1 000 000 213200 1
Torget 1 000 000 113 200 1
Sittplatser/grillplatser/träd Folkets Park                                   200 000 23 000 1
Helhetsgrepp Kronoskogen Leder för löpare, cyklister, hästar, belysning. Motioner, klagomål1 500 000 119 000 1
Nyplantering av träd byar+Tomelilla                                   200 000 42 500 1
Hundrastgård Smedstorp SBN 2020/293, ökad driftkostnad 5-10 000kr/år 200 000 23 000 2
Saltspridare+plog till flakbil+ vikplog till hjullastareNya rutiner enligt…...... 400 000 45 000 1
Utegym Lunnarp SBN 2020/176, ökad driftskostnad på 10-20 000kr/år 500 000 57 000 2
Oförutsett 1 000 000 113 200 1
Överfart/cykelväg/gångbana inkl belysning I samband med detaljplan Bo Ohlsson ( Scan) 3 000 000 238 200 1
Klimatskal trädparkering sbn ärende  2020/96 trädplantering Ullstorp 1:7 500 000 107000 2

26 900 000 2 824 500

Investering/projekt 2023 Förklaring Kostnad Kapitaltjänstkostnad Prio
Asfalt och vägmarkering underhåll asfaltsprogramet 3 000 000 1
Åtgärder trafiksäkerhet Uppföljning av trafiksäkerhetsuppdrag SBN 2019/101 500 000 1
Lekplatser Tomelilla enligt lekplatsrapporten 1 500 000 1
Invasiva arter Beslut från Länsstyrelsen 2021 lagkrav på bekämpning 100 000 2
Dikningsföretag kommunens andel i dikningsföretagen 100 000 1
G/C -vägar enligt cykelledsplanen 1 500 000 1
Gatubelysning till LED 2 500 000 1
Julbelysning 200 000 1
Nyplantering av träd byar+Tomelilla                                   200 000 1
Sopmaskin behov av ny. 1 300 000 1
Gatuinvesteringar i  samb. VA gatuinvesteringar isamband med  sanering V/A ledningar 6 000 000 1
Byte av el-anläggning ej kommunala vägarSärskilja kommunens elanläggningar från luftledningar2 000 000 1
Tillgänglighetsåtgärder/trygghetsåtgärder 1 000 000 1
Oförutsett 1 000 000 1

20 900 000

Investering/projekt 2024 Förklaring Kostnad Kapitaltjänstkostnad Prio
Asfalt och vägmarkering underhåll asfaltsprogramet 3 000 000 1
Åtgärder trafiksäkerhet Uppföljning av trafiksäkerhetsuppdrag SBN 2019/101 500 000 1
Lekplatser Tomelilla enligt lekplatsrapporten 1 500 000 1
Invasiva arter Beslut från Länsstyrelsen 2021 lagkrav på bekämpning 100 000 2
Dikningsföretag kommunens andel i dikningsföretagen 100 000 1
G/C -vägar enligt cykelledsplanen 1 000 000 1
Gatubelysning till LED 2 500 000 1
Gatuinvesteringar i  samb. VA gatuinvesteringar isamband med  sanering V/A ledningar 6 000 000 1
Byte av el-anläggning ej kommunala vägarSärskilja kommunens elanläggningar från luftledningar2 000 000 1
Tillgänglighetsåtgärder/trygghetsåtgärder 1 000 000 1
Oförutsett 1 000 000 1

18 700 000

Fastighet
2022
Investering/projekt 2022 Förklaring Kostnad Kapitaltjänstkostnad Prio
Ny bil utbyte av bef/gammal bil till gas eller/el 150 000 32600 1
Byavångsskolan Byta lysrörsarmaturer till LED-armaturer 1 000 000 113200 1
Norrevång Nytt vent agg med återvinning ? 4 000 000 317400 1
Norrevång Solceller på taket 3 000 000 138200 1
Norrevång Ventilering vind med värmeåtrervining 2 000 000 92400 1
Norrevång Ombyggnad storkök & matsal inkl köksutrustning 4 500 000 356300 1

Ängen(Smörblomman) Invändigt ytskikt gamla delen 500 000 40300 1
Ängen(Smörblomman) Byta lysrör till LED-armaturer, gamla delen 200 000 23200 1
Kulturhuset Styr & regler , ändring Värme/vent Jazzarkiv, 1 000 000 79900 1
Brösarps brandstation Invändigt ytskikt, vagnhallen 150 000 12600 2
Brösarps brandstation Nya portar 250 000 12200 2
Brösarps brandstaion Utemiljö, asfalt, vattenavrinning 200 000 9900 2
Välabadet renovering inkl reningsanläggning 4 000 000 184000 1
Ospecificerat/tillgängighet 3 000 000 338200 1

23 950 000 1 750 400

2023
Investering/projekt 2023 Förklaring Kostnad Kapitaltjänstkostnad Prio
Brandstation/GK/Milj Nya agg + styr och regler 3 000 000
Brandstation/GK/Milj Byta lysrörsarmaturer till LED- armaturer 1 000 000
Brandstationen/GK/Milj Nytt tak lågdelen +  kallförrådet+vagnhallen+taksäkerhet, solceller4 000 000
Brandstationen/GK/Milj Nytt passagesystem/larm/lås 1 000 000
Brösarps skola Byte köksutrustning diskm, Ugn 300 000
Brösarps skola Byta lysrörsarmaturer till LED-armaturer 1 000 000
Onslunda skola Invändigt ytskikt 1 000 000
Onslunda skola Lekredskap/utemiljö/lekstuga 1 500 000
Ny bil utbyte av bef/gammal bil till gas eller/el 150 000
Kommunhuset Utbyte lås/passagesystem/larm/brandlarm 2 750 000
Solhuset Låssystem/passersystem/utrymningslarm 250 000
Lärkans förskola Asfalt, personalparkering 200 000
Kulturhuset Solceller på taket 1 000 000
Smedstorps badet renovering inkl reningsanläggning 4 500 000
Ospecificerat/tillgängighet 3 000 000

24 650 000

Investering/projekt 2024 Investering Kostnad Kapitaltjänstkostnad Prio

Ny bil 150 000
Byavångsskolan Nytt ventilationsggregat TA/FA1  värmeåtervinning FF2 1 500 000
Byavångsskolan Ommålning blåskolan byte markiser 1 400 000
Byavångsskolan  Byte tak, taksäkerhet Blå skolan tilläggsisolering 4 500 000
Byavångsskolan Målning plåttak Röda skolan gymnastikdel, tilläggsisolering600 000
Smedstorps skola Takbyte skola och matsal samt tillägsisolering vind 3 500 000
Smedstorps skola Solceller på tak 2 000 000
Smedstorps skola Byte förnsterbalkar samt omfogning delar av tegelfasad 400 000
Smedstorps skola Byte fönsterpartier huvudbyggnad skoldel 2 000 000
Smedstorps skola Utbyte undercentral värmereglering, pumgrupp 250 000
Smedstorps skola Byte vent aggr TA/FA1 vav reglering våningsplan 3 000 000
Smedstorps skola Takbyte plåttaket garaget 350 000
Västervången förskola Invändigt ytskikt/ kök målning, väggar, golv, tak 1 000 000
Ospecificerat/tillgängighet 3 000 000

23 650 000
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Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunstyrelsen

Handläggare: Elisabeth Wahlström 
Titel: Ekonomichef
E-post: elisabeth.wahlstrom@tomelilla.se
Telefon:0417-183 05   
Mobil:   

Diarienummer: KS 2020/179

Datum 20 januari 2021

Planeringsförutsättningar för budget 
2022 med plan för 2023-2024

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande, handlingsid: 
Ks 2021.xxx.

Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa yttranden 
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och 
investeringsberedningarna.

Ärendebeskrivning
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningar antas av kommunstyrelsen. 

Nämnderna ska lämna budgetyttrande senast den 9 april 2021 och 
kommunfullmäktige antar nästkommande års budget med plan den 21 juni 2021.

Planeringsförutsättningarna bygger på SKR:s cirkulär 57/2020.

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte 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 2022-2024

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 20 januari 2021

Förslag till planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 2023-2024.

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström

Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Kommunfullmäktiges presidium

Familjenämnden

Vård och omsorgsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

Överförmyndarnämnden

Valnämnden
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Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Emelie Olsson 
Titel: Ekonom
E-post: emelie.olsson@tomelilla.se
Telefon: 0709958207  

Diarienummer: SBN 2019/172

Datum 2 mars 2021

Årsredovisning 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna nämndens årsbokslut för 2020.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens årsbokslut 2020 innehåller bland annat en redogörelse 
över årets väsentligaste händelser, en verksamhetsuppföljning och en ekonomisk 
analys. Verksamhets måluppföljning utgör också ett avsnitt. 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för år 2020 ett ekonomiskt överskott på 5057 
tkr. Resultatet hänförs till vakanta tjänster samt sjukskrivningar inom Gata park 
verksamheten. Verksamheten Gata/Park har även haft intäkter från Österlen VA 
under hösten vilket man inte budgeterat med.

Även Plan-enheten redovisar ett överskott då det funnits föräldraledighet större 
delen av året, man har även här fått in mer intäkter än budgeterat under året.

Friluftsbaden gick med överskott under året då man samplanerat verksamheten med 
Österlenbadet och därmed utnyttjat befintlig personal på bästa sätt.

Övriga verksamheter tillsammans redovisar ett överskott. Inbördes finns både 
mindre över och underskott.

Österlen VA redovisar ett resultat i balans. Med i prognosen finns kostnader för 
översvämningar som drabbade Tomelilla tätort 2019, men kompenseras av lägre 
personalkostnader än budget och högre intäkter än budget.
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Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller ekonomiska 
konsekvenser. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonom Emilie Olsson, 2021-03-10

Årsbokslut SBN 2020, handlingsid: Sbn 2021.805

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Emelie Olsson

Ekonom

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Verksamhetschef Niklas Sommelius
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Årsredovisning 2020
ÅRSREDOVISNING

Samhällsbyggnadsnämnden
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Notupplysningar

Resultat- och balansräkning för VA-verksamheten
Resultaträkning (mnkr) Not 2019 2020
Verksamhetens intäkter 1 32,0 37,3

Verksamhetens kostnader 2 -23,4 -24,4

Av- och nedskrivningar 3 -8,5 -9,1

Verksamhetens nettokostnader 0,1 3,8
Finansiella intäkter 0,0 0,0

Finansiella kostnader 4 -2,8 -3,1

Resultat efter finansnetto -2,7 0,7
Återföring/avsättning till resultatfond 2,7 -0,7

Årets resultat 5 0,0 0,0

Balansräkning (mnkr) Not 2019 2020
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 196,5 223,6

Maskiner och inventarier 7 2,2 2,4

Summa anläggningstillgångar 198,7 226,0
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 5,6 6,4

Kassa och bank 7 12,2

Summa omsättningstillgångar 12,6 18,6
Summa tillgångar 211,3 244,6

Skulder
Långfristiga skulder
Anläggningsavgifter 17,9 21,0

Övriga långfristiga skulder 191,4 209,6

Summa långfristiga skulder 8 209,3 230,6
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Kortfristiga skulder
Resultatfond (justerat för periodens resultat) -2,3 -1,6

Övriga kortfristiga skulder 4,3 15,6

Summa kortfristiga skulder 9 2,0 14,0
Summa skulder 211,3 244,6

Kassaflödesanalys för VA-verksamheten
Kassaflödesanalys (mnkr) Not 2019 2020
Den löpande verksamheten
Årets resultat OK -2,7 0,7

Justering för av- och nedskrivningar 3 8,5 9,1

Medel från vht före förändr. av rörelsekapital 5,8 9,8

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -1,9 -0,8

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 1,3 11,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5,2 20,3

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar 6, 7 -19,5 -36,4

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 6, 7 2,2 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -17,3 -36,4

Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av långfristiga skulder 14,1 21,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14,1 21,4

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början 5 7

Likvida medel vid årets slut 7 12,3

Årets kassaflöde 2 5,3
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Noter till VA-verksamhetens räkenskaper

Not 1
Verksamhetens intäkter (mnkr) 2019 2020
Vatten- och avloppsavgifter 31,6 36,8

Periodisering av anläggningsavgifter 0,4 0,5

Övriga intäkter 0 0

Summa verksamhetens intäkter 32,0 37,3

Not 2
Verksamhetens kostnader (mnkr) 2019 2020
Personalkostnader -9,8 -6,8

Övriga verksamhetskostnader -13,6 -17,5

Summa verksamhetens kostnader -23,4 -24,4

Not 3
Av- och nedskrivningar (mnkr) 2019 2020
Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar -8,2 -8,7

Avskrivning maskiner och inventarier -0,3 -0,4

Summa av- och nedskrivningar -8,5 -9,1

Not 4
Finansiella kostnader (mnkr) 2019 2020
Kapitalkostnadsränta -2,8 -3,1

Summa finansiella kostnader -2,8 -3,1

Not 5
Årets resultat (mnkr) 2019 2020
Överuttag/underskott -2,7 0,7

Återställt balanserat underskott 0,0 0,0

Återföring/avsättning till resultatfond 2,7 -0,7

Summa årets resultat 0,0 0,0
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Not 6
Mark, byggnader och tekniska anläggningar (mnkr) 2019 2020
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 270,6 286,5
Årets anskaffningar 11,1 35,9

Årets försäljningar 0,0 0,0

Omklassificeringar 4,8 0,0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 286,5 322,4

Ingående ackumulerade avskrivningar -81,7 -90,0
Årets avskrivningar -8,4 -8,9

Årets försäljningar 0,1 0,0

Utgående ackumulerade avskrivningar -90,2 -98,9

Utgående bokfört värde 196,5 223,6

Not 7
Maskiner och inventarier (mnkr) 2019 2020
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 1,6 2,9
Årets anskaffningar 1,3 0,4

Årets försäljningar 0,0 0,0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2,9 3,3

Ingående ackumulerade avskrivningar -0,6 -0,7
Årets avskrivningar -0,1 0,2

Årets försäljningar 0,0 0,0

Utgående ackumulerade avskrivningar -0,7 -0,9

Utgående bokfört värde 2,2 2,4

Not 8
Långfristiga skulder (mnkr) 2019 2020
Lån av kommunen 191,2 209,4

Förutbetalda anläggningsavgifter 17,9 21,0
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Investeringsbidrag 0,2 0,2

Summa långfristiga skulder 209,3 230,6

Not 9
Kortfristiga skulder (mnkr) 2019 2020
Resultatfond, justerat för periodens resultat -2,4 -1,6

Leverantörsskulder 3,2 2,9

Upplupna löner och semesterlöner 0,9 2,3

Övriga interimsskulder 0,2 10,4

Summa kortfristiga skulder 2,0 14,0
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Verksamhetsanalyser

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvarsområde
 Upprättande av myndighetshantering av planer

 Upprättande av kartor

 Husutsättning

 Naturvård

 Miljömålsarbete

 Exploatering och tomtförsäljning

 Förvaltning av kommunala fastigheter och anläggningar

 Måltidsverkstan, består av elva kök som lagar mat till kommunens verksamheter

 Logistikcenter för samordnad varudistribution för Ystad, Simrishamn och 
Tomelilla

 Lös egendom i kommunens ägo, som inte ansvaras för av annan nämnd

 Kommunens gator, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och andra allmänna 
platser

 Kommunens vatten- och avloppsanläggningar

 Offentlig renhållning och belysning

 Frågor som rör internetuppkoppling och annan kommunikationsinfrastruktur

 Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag

 Tillgänglighetsfrågor

 Miljöfrågor

 Kommunens måltidsfrågor och dess utveckling

 Bostadsanpassningsbidrag

 Projektplanering
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Lagar och riktlinjer som styr verksamheten

 Plan och Bygglagen (PBL)

 Lagen om offentlig upphandling (LOU)

 Lagen om upphandling under försörjningssektorn. (LUF)

 Riktlinjer för måltidsverksamheten

 Jordabalken (JB)

 Bostadsanpassningslagen

 Vattentjänstlagen

 Dricksvattenföreskrifterna

 Trafikförordningen

 Livsmedelslagen

 Skollagen angående näringsriktiga måltider

 Socialtjänstlagen angående näringsriktiga måltider

Väsentliga händelser
 Rekrytering av VD till det gemensamma VA-bolaget genomfördes under året och 

en ny styrelse utsågs, bolaget startade i september 2020

 Aktivitetsparken som byggdes på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden har 
färdigställts

 En paviljong till förskolan Ur och Skur i Börsarp uppfördes under året

 Riskbedömningar gjordes under året mot bakgrund av den pågående 
coronapandemin

 Österlenbadets öppettider har varit begränsade under hösten på grund av 
coronapandemin och har under den senare delen av året varit stängt

 Gata/parkverksamheten tog ett nytt grepp angående utsmyckningen till påsk och 
övergav traditionella påsk fjädrar, verksamheten lät förskolebarn måla stenar som 
påskägg. Dessa placerades sedan ut i kommunen

 Gata/ parkverksamheten skapade en pop-up boulebana på torget i Tomelilla

 Välagården och Rosenkrantzgatan 2 (Hercules 24) överläts till sina nya ägare
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 Arbete angående utbyte av ventilationsaggregat i kommunhuset påbörjades

 Säsongsblommor byttes ut till perenner

 Ny livsmedelsupphandling för Måltidsverkstan genomfördes

 Ombyggnation av klorhantering på Smedstorpsbadet, samt installation av fasta 
nödduschar i kemikalieutrymmen på våra friluftsbad utfördes under året

 Gräsklippning i Tomelilla tätort lades ut på entreprenad

 Nytt exploateringsområde Tomelilla 10:279 är klart

 Anpassning busshållplats Ystadvägen till superbuss med 3D övergångställe 
färdigställdes

 Digital inventering av vägmärken och uppdatering av LTF (lokala trafikföreskrifter) 
påbörjades

 Ängens förskola investerade i en robotgräsklippare

 Under hösten medverkade Tomelilla kommun i Climate-week Österlen, vilket var 
ett samarbete med LRF (lantbrukarnas riksförbund), lokala livsmedelsleverantörer 
och andra kommuner i Sverige

 Under våren har arbetet med kommunens nya lednings/styrsystem (tillitsbaserad 
styrning) påbörjats

Verksamhetsuppföljning
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har bedrivits i enlighet med den verksamhetsplan 
som finns, med den skillnaden att pandemin har påverkat möten, feriearbetare etc.

Inom verksamheten har Covid-19 pandemin påverkat på så sätt att till exempel extra 
tömningar av sopkärl i anslutning till vandringsleder införts på grund av en ökad belastning. 
Andra åtgärder som genomförts under året är ändrade rutiner av sophantering till 
serviceboende. Åtgärder kring baden har också gjorts utifrån ett Covid-19 perspektiv. Det 
har tillexempel satts upp informationsskyltar och plexiglas vid disken på biblioteken, 
markeringar för köbildningar vid omklädningsrum, kassa och kiosk.

Österlenbadet stängdes delvis under v.44 och under december månad stängdes badet för 
allmänheten. En effekt av pandemin är minskade intäkter och ökade kostnader på grund av 
mer städning och extra tömningar.

Under året har det gemensamma Va-bolaget (Österlen VA) startat och är i drift sedan 
september månad.
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Den tekniska avdelningen arbetar löpande med att underhålla kommunens fastigheter för 
att bibehålla det ekonomiska värdet. Verksamheten arbetar även för en minskad 
energianvändning till exempel genom utbyte och automatisering av energikrävande 
utrustning.

Vid om/nybyggnation av områden har verksamheten även arbetat med trygga och 
tillgängliga utemiljöer, för ökad möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation. Under året 
arbetade verksamheten för att ha en fungerande belysning samt att hitta lösningar för att 
otrygga områden ska uppfattas som tryggare.

Gräsklippningen i Tomelilla tätort har under våren lagts ut på entreprenad efter beslut i 
Samhällsbyggnadsnämnden. Besparingskraven på verksamheten har lett till att 
säsongsblommor ersatts av perenner. Utbytet av säsongsblommor är också ett mer hållbart 
alternativ som frigjort resurser inom gata/park - verksamheten. Detta har lett till att 
verksamheten kunnat omprioritera och har därav kunnat sköta tidigare eftersatta ytor mer 
frekvent.

Verksamheten arbetar aktivt med kundfokus utifrån kommunens antagna serviceplan, 
vilket troligtvis har lett till mindre klagomål avseende kommunens grönytor.

Under året har verksamheten arbetat med två större utredningar: badutredningen och 
belysningsplanen. Den första resulterade i att förvaltningen fick i uppdrag att ta fram avtal 
med likartade avtalsvillkor för att möjliggöra föreningsdrift av friluftsbaden. Den senare 
utredningens resultat har inte bifallits politiskt utan är fortfarande en idéskiss från 
tjänstemännen.

Internkontroll

Samhällsbyggnadsnämnden har under året upprättat en internkontrollplan. Alla 
kontrollpunkter som beslutats i den interna kontrollplanen har behandlats och beslutats i 
samhällsbyggnadsnämnden. Följande kontrollpunkter har nämnden beslutat om:

 ej verkställd snöröjning

 felanmälningar åtgärdas inte

 bristande provtagning

 vandalisering

 felaktigheter i upphandlingsprocessen

Uppföljningen visar att den sammanfattande bedömningen är att verksamheten uppfyller 
de rutiner och processer som finns.

Ny entreprenör avseende ramavtal bygg har upphandlats under våren och tilldelats under 
sommaren. Samarbetet mellan enheterna inom Teknik och service samt Kultur och Fritid 
utvecklas och effektiviseras ständigt.
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Privata utförares verksamhet (grönytor och snöröjning) har följts upp i enlighet med 
avtalen. Uppföljning har visat att de följer avtalen.

Måluppföljning
Nämndsmål Bedömning
Hållbar utveckling 
Minska energianvändningen.

Kommentar:
Målet är uppfyllt. Vi arbetar med att minska energianvändningen i kommunen. En del av 
investeringarna som verksamheten arbetade med under året kommer att leda till 
energieffektivisering till exempel byte av ventilationsaggregat och installation av 
solcellsanläggningar.

Delaktighet och egenmakt 
Förbättra dialogen med medborgarna.

Kommentar:
Målet är inte uppfyllt. I den rådande situationen med pandemin ställdes den utåtriktade 
aktiviteten in. Målet och mätetalet som sådant är bra och det finns goda chanser att detta 
är ett mål och ett mätetal som ska finnas kvar i framtiden.

Trygghet och hälsa
Gång- och cykelleder ska utökas och sammankopplas.

Kommentar:
Målet är uppfyllt. Cirka 1 100 meter gång- och cykelväg byggdes ut i centralorten under 
året.

Skapa trygga och tillgängliga utemiljöer för ökad möjlighet till fysisk 
aktivitet och rekreation.

Kommentar:
Målet är uppfyllt. Ökat trygghetsskapande arbete genomfördes som till exempel nya 
gatlyktor vid stationen och längs med cykelbanor. Verksamheten arbetar aktivt med att 
öka tryggheten på torget i centralorten Tomelilla.

Ekonomi
Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 

2019
Bokslut 

2020
Budget 

2020
Budget-

avvikelse
Intäkter 76621 78309 71391 6918

Kostnader -105091 -119808 -117946 1862

Summa -28470 -41499 -46556 5057
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Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2019

Bokslut 
2020

Budget 
2020

Budget-
avvikelse

Samhällsbyggnadsnämnd -281 -299 -220 -79

Samhällsbyggnad centralt -2456 -3064 -3347 283

Gata Park/Teknik och service -13424 -14110 -13400 -710

Miljö/Natur -779 -500 -549 49

Gatukontoret -6002 -5544 -8690 3146

Plan -2006 -1246 -2171 925

Fastighet -1508 121 0 121

Fritidsverksamhet -991 -14752 -16077 1325

Samordnad varudistribution 2 0 0 0

Måltidsverkstan -1025 -2106 -2102 -4

Summa nettokostnader exklusive VA -28470 -41499 -45556 5057
VA

Summa nettokostnader inklusive VA -28470 -41499 -46556 5056

Samhällsbyggnadsverksamheten redovisar ett överskott på cirka 5,0 mnkr. Resultatet 
hänförs till vakanta tjänster samt sjukskrivningar inom Gata park verksamheten (2,4 mnkr). 
Verksamheten Gata/Park har även haft intäkter från Österlen VA under hösten vilket man 
inte budgeterat med.

Plan-enheten redovisar ett överskott på 0,9 mnkr då det funnits föräldraledighet större 
delen av året. Enheten har även här fått in mer intäkter än budgeterat under året.

Friluftsbaden gick med överskott på 0,6 mnkr under året då man samplanerat 
verksamheten med Österlenbadet och därmed utnyttjat befintlig personal på bästa sätt.

Bostadsanpassning redovisar också ett överskott på 0,5 mnkr, vilket beror på att ärendena 
som hanterats inte varit så kostsamma. Just bostadsanpassningen är ett osäkert kort där en 
ansökan kan påverka budgetutfallet kraftigt.

Övriga verksamheter redovisar ett resultat på 0,6 mnkr. Inbördes finns både mindre över 
och underskott.

Österlen VA redovisar ett resultat i balans. Med i prognosen finns kostnader för 
översvämningar som drabbade Tomelilla tätort 2019, men kompenseras av lägre 
personalkostnader än budget och högre intäkter än budget.

Investeringar (tkr) exklusive VA Bokslut 
2019

Bokslut 
2020

Budget 
2020

Budget-
avvikelse

Fastigheter -20481 -15454 -21000 5546
Skolor/förskolor -7214 -4196 -3700 -496
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Övriga lokaler -10182 -10236 -10300 64

Oförutsett samt pågående från föregående år -3085 -1022 -7000 5978

Ny bollhall 0 0 0 0

Gata/Park -13142 -16465 -18050 1585
Belysning Norra Björstorp och Ullstorp 0 0 -500 500

Busshållplats och GC-belysning 0 -952 -1500 548

Minne Sjöwalls plats 0 -50 -50 0

Stadsparken 0 -556 -500 -56

Sjöstedsväg (Projekt asfalt) 0 -5528 -2500 -3028

Aktivitetsparken 0 -2496 -2500 4

Pågående projekt från 2018-2019 -10332 -4689 -6500 1811

Digitala informationsskyltar 0 -1200 -1500 300

Oförutsett -2810 -994 -2500 1506

Summa investeringar exklusive VA -33623 -31919 -39050 7131

Investeringar (tkr) VA Bokslut 
2019

Bokslut 
2020

Budget 
2020

Budget-
avvikelse

Nyanslutningar -1229 -1813,8 -4500 2686,2

Avloppsreningsverk -867 - -6162 6162

Förnyelse och utbyggnad av VA-ledning -5943 -28212,2 -20202 -8010,2

Byavägen, omläggning VA -3216 -2601,5 -2600 -1,5

Brösarp-Kivik, vattenledning -684 -1141,0 -2000 859

Övriga investeringar, VA -1426 -2628,7 -536 -2092,7

Summa investeringar VA -13365 -36397,2 -36000 -397,2

Analys av investeringar.

Kommunfullmäktige beslutade om att utöka investeringsramen för VA-enheten år 2020 
från 22 mnkr till 36 mnkr. Detta var föranlett av att kalkylerna för flera projekt 
uppdaterades och utökades samt att Smedstorps vattenverk fick akut problem med 
nitrathalterna vilket föranledde en större ombyggnad. De större vattenverksprojekten i 
Brösarp och Smedstorp har i slutet på året försenats vilket innebär att kostnader förskjuts 
till år 2021. Kostnader för ombyggnad av Byavägen har förskjutits från år 2019 och belastar 
investeringsbudgeten 2020.

Pågående nyinvesteringar från år 2019 inom samhällsbyggnadsverksamheten på 8,5 mnkr är 
överflyttade från år 2019 till år 2020, vilket medför en budgetavvikelse på 8,5 mnkr.
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Framtid
I det korta perspektivet gäller det nu att fokusera på att driva verksamheten som det är 
tänkt. I och med att VA-bolaget träde i kraft den 1 september kommer såväl tekniska 
verksamheten som plan- och byggenheten behöva upparbeta nya processer som visar hur 
de ska samarbeta med bolaget. Detta gäller även ekonomienheten och 
samhällsbyggnadschefen.

En utmaning som finns i kommunen är balansen mellan tätorten Tomelilla och de mindre 
tätorterna i kommunen. En tätort som är attraktiv och som upplevs som trygg och ren 
innebär att fastighetsägare och affärsidkare vill satsa och utveckla sin verksamhet. 
Nämnden anser att det är viktigt för hela kommunen att börja diskutera och våga satsa på 
tätorten Tomelilla och göra detta tillsammans med berörda fastighetsägare och 
medborgare.

En annan utmaning är att de driftsmedel som finns i budgeten inte har förändrats de 
senaste åren, utan kommunen anlägger exempelvis fler grönytor, men driftbudgeten är 
oförändrad vilket leder till bristande underhåll av grönytor och rabatter.

En tredje utmaning är att trots rådande pandemi vill fler bygga och bygga om vilket gör att 
det finns ett tryck på bygg- och planenheten. För att möta upp denna ökade efterfrågan 
kommer det att krävas fler detaljplaner, men också övervägande om ny mark för såväl 
enskilda som för näringsidkare. Det blir en utmaning att vara följsam i relation till de 
personella resurser och konsultkostnader som är budgeterade.

Medarbetarmässigt arbetar alltfler medarbetare med fler ansvarsområden än tidigare, vilket 
leder till svårigheter i prioriteringar och mindre attraktiva tjänster. Vi kan konstatera att 
några av de tjänster som försvunnit har lett till brister i verksamheten på grund av att 
kompetensen inte finns i den utsträckning som man hade önskat. På den positiva sidan ser 
vi att medarbetare tar egna initiativ och vågar ta egna beslut som uppskattas av 
kommunmedborgare. Det är tämligen få klagomål på verksamheten.

Nämnden måste som beställarnämnd gentemot VA-bolaget överväga vilka investeringar 
och förbättringar som måste göras för att förhindra eller minska kommande 
översvämningar. Även gata- och parkverksamheten har ett ansvar för detta då kantstenar 
eller andra förhållanden bidrar till att leda regnvattnet fel. Åtgärder i Välabäcken är andra 
insatser som kan bidra till minskad risk för översvämning, men även att bäcken uppfattas 
som mer tilltalande än den är idag.

Trafiksäkerhet är ett område som måste förbättras. Det finns kommunala vägar och 
korsningar som måste förbättras, samtidigt som det finns kritik gällande det statliga 
vägnätet och då gäller det främst hastighetsgränser. Medborgarna vet inte om vägen är 
kommunal eller statlig. Nämnden och kommunen måste därför överväga på vilka sätt eller 
metoder som är meningsfulla för att få till stånd förändringar på det statliga vägnätet.

Hållbarhetsperspektiv är ett perspektiv som blir allt mer påtagligt för 
samhällsbyggnadsverksamheten. Det kan handla om allt från smartare grässorter till hur 
byggs vägar och fastigheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Andra exempel är att det 
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kommer att handla om att verksamheten vid kommande investeringar eller projekt kommer 
att ha fokus på miljövänliga alternativ för att åstadkomma hållbara lösningar. Exempel på 
detta är att all dieseldriven utrustning övergår på sikt till fossilfri miljödiesel. Vid renovering 
av kommunala fastigheter implementerar vi solceller och överordnade styrsystem. Det 
kommer att fokuseras på energibesparande åtgärder och utbyggnad av förnybar energiform 
samt bättre kontroll på säkerheten med elektroniskt passersystem.

För att kunna hantera kraftigare och intensivare regn och minska risken för 
översvämningar måste nämnden arbeta långsiktigt för att minska andelen hårdgjord yta i 
Tomelilla tätort. En dagvattenstrategi och dagvattenpolicy måste arbetas fram för att 
tydliggöra hur arbetet med att minska risken för översvämningar kan åstadkommas.

Förutom vatten, som produkt inom VA-bolaget, är vatten och dess kvalité en fråga för oss 
som markägare. Nämnden måste samarbeta med Vattenråden angående vattenkvaliteten 
genom olika åtgärder.
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Håkan Berggren 
Titel: Planeringsingenjör
E-post: Håkan.Berggren@tomelilla.se
Telefon: 0709958313  

Diarienummer: SBN 2021/23

Datum 4 mars 2021

Svar på remiss - Motion - Öka folkhälsan

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen i 
enlighet med förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har den 9 december 2020 lämnat in en motion om att öka 
folkhälsan med följande lydelse:
I samband med invigningen av de nya löparspåren vid sporthallen framförde 
idrottslärarna på Kastanjeskolan önskemål om att kommunen även bygger ett utegym 
i området. Med tanke på den nuvarande pandemin och rekommendationerna att inte 
besöka gym har efterfrågan på just utegym ökat. I Tomelilla finns det idag ett utegym 
i Kronoskogen och ett som Tomelilla IF byggt på idrottsplatsen. Tillgängligheten för 
de båda är begränsade. Det vore därför en god idé, precis som idrottslärarna på 
Kastanjeskolan framför att bygga ett vid sporthallen och konstgräsplanen. Ett gym 
som kan leda till ökad folkhälsa bland invånarna och som skolan kan använda i sin 
undervisning. Vidare skulle det säkert uppskattas av fotbollsklubbarna när de har 
vinterträningen på konstgräset.

I Simrishamns kommun har man gjort en satsning och byggt ett utegym i varje by. 
När nu alla byar i Tomelilla fått nya lekplatser borde nästa steg vara att komplettera 
dessa med ett gym.
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Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar därför

att ett utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och sporthallen 

att Tomelilla kommun planerar för utegym i anslutning till de nya 
lekplatserna i byarna.

Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten.
Det pågår i dagsläget en diskussion mellan samhällsbyggnadsverksamheten och 
skolan om utveckling av området.

Detta arbete innefattar bland annat ett utegym som ska anläggas mellan 
konstgräsplanen och det s.k. Hiet (skogsbeståndet i den västra delen av fastigheten.

När det gäller en fortsatt planering av utegym i anslutning till lekplatser i byarna så 
får verksamheten se över möjligheterna och återkomma med förslag till 
investeringsberedningen.

Ekonomiska konsekvenser
Utökande av kommunala anläggningar ökar ofta drift och underhållskostnaderna, 
frånsett de ekonomiska hälsovinster som antas tillkomma.

Barnperspektivet
Beslutet ökar möjligheterna för barn att aktivera sig och är helt i linje med 
barnperspektivet.

Placering av utegym nära lekplatser kan dock öka skaderisken för mindre barn om 
träningsredskapen uppmuntrar till lek.

Miljöperspektivet
Verksamheten ser ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Uppföljning
Verksamheten ser inget behov av uppföljning.
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2021-03-10

Remiss - Ksau § 15/2021 Motion - Öka folkhälsan, handlingid: Sbn 2021.103

Tidigare behandling
Ksau § 15/2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande, handlingsid: Sbn 
2021.103.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Håkan Berggren

Planeringsingenjör

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 januari 2021

Justerandes sign

Ksau § 15 Dnr KS 2020/221

Motion - Öka folkhälsan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har den 9 december 2020 lämnat in en motion om att 
öka folkhälsan med följande lydelse:

I samband med invigningen av de nya löparspåren vid sporthallen framförde 
idrottslärarna på Kastanjeskolan önskemål om att kommunen även bygger ett 
utegym i området. Med tanke på den nuvarande pandemin och 
rekommendationerna att inte besöka gym har efterfrågan på just utegym 
ökat. I Tomelilla finns det idag ett utegym i Kronoskogen och ett som 
Tomelilla IF byggt på idrottsplatsen. Tillgängligheten för de båda är 
begränsade. Det vore därför en god idé, precis som idrottslärarna på 
Kastanjeskolan framför att bygga ett vid sporthallen och konstgräsplanen. 
Ett gym som kan leda till ökad folkhälsa bland invånarna och som skolan kan 
använda i sin undervisning. Vidare skulle det säkert uppskattas av 
fotbollsklubbarna när de har vinterträningen på konstgräset.

I Simrishamns kommun har man gjort en satsning och byggt ett utegym i 
varje by. När nu alla byar i Tomelilla fått nya lekplatser borde nästa steg vara 
att komplettera dessa med ett gym.

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar därför

att ett utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och 
sporthallen 

att Tomelilla kommun planerar för utegym i anslutning till de nya 
lekplatserna i byarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 januari 2021

Justerandes sign

§ 15 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 175/2200, handlingsid: Ks 2020.4009.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 175/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Håkan Berggren 
Titel: Planeringsingenjör
E-post: Håkan.Berggren@tomelilla.se
Telefon: 0709958313 

Diarienummer: SBN 2021/24

Datum 4 mars 2021

Svar på remiss - Medborgarinitiativ - Byt 
ut målningen på övergångställen längs 
Albovägen mot "svävande" streck samt 
ändra skyltarna vid övergångställena mot 
stolpe med knut

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen i 
enlighet med förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Fabian Rimfors har den 15 december 2020 inkommit med medborgarinitiativ 
med i huvudsak följande lydelse: 
Byt ut alla övergångsställen längs Albovägen i Brösarp (vilket är samma som riksväg 
9 mot Simrishamn) mot ”svävande övergångsställen” i 3D, likt det som finns vid nya 
busskuren på Ystadvägen i Tomelilla. Samtidigt kan trafikskyltarna för 
övergångsställena få en ”knut/knorr” på stången, likt den skylt som finns i centrala 
Västerås.

Lugnare trafik och säkrare miljö för fotgängare och cyklister. Alltför många bilar, 
bussar och lastbilar kör fortare än hastighetsgränsen på Albovägen genom Brösarp. 

Svävande övergångsställen och trafikskyltar ned ”knorr” skulle få fler att sänka farten 
och hålla hastighetsgränsen av egen fri vilja, på en av Österlens mest trafikerade 
vägar. Detta skulle vi alla bli vinnare av, men framför allt barnen i byn som får 
säkrare väg till och från dagis, skola och sina kompisar. 
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Albovägen är samma som riksväg 9 mot Simrishamn och benämns ofta som Sveriges 
vackraste väg, vilket den också utsetts till 2012 av Kia Motors/YouGov. 

Exempelvis är trafiken genom Vitemölla väldigt långsam och förhållandevis trygg, för 
att de som kör igenom byn vill hinna se så mycket som möjligt av den pittoreska 
gatubilden. Därför är vi flera i Brösarp som hoppas att kommunen vill göra denna 
enkla och tämligen billiga satsning på en säkrare gatu- och trafikmiljö i nordligaste 
delen av Tomelilla kommun.

Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten
Kommunen har huvudansvar för väghållning och trafiksäkerhetsansvar i tätorterna 
med undantag för det övergripande statliga vägnätet. Albovägen är en del av riksväg 
9 och har statlig väghållning. Förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder på statlig väg 
bör därför skickas till Trafikverket. 

Kommunen kommer att ta med ert förslag till de återkommande möten med 
Trafikverket, där liknande frågor diskuteras.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser för beslutet.

Barnperspektivet
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inga större miljökonsekvenser för beslutet.

Uppföljning 
Förvaltningen ser inte att en uppföljning för beslutet behövs.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2021-03-10

remiss - Ksau § 16/2021 Medborgarinitiativ - Byt ut målningen på övergångställen 
längs Albovägen mot "svävande" streck samt ändra skyltarna vid övergångställena 
mot stolpe med knut, handlingsid: Sbn 2021.104
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 16/2020:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande, 
handlingsid: Sbn 2021.104.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Håkan Berggren

Planeringsingenjör

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

67



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 januari 2021

Justerandes sign

Ksau § 16 Dnr KS 2020/230

Medborgarinitiativ - Byt ut målningen på 
övergångställen längs Albovägen mot "svävande" 
streck samt ändra skyltarna vid övergångställena mot 
stolpe med knut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Fabian Rimfors har den 15 december 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse: 

Byt ut alla övergångsställen längs Albovägen i Brösarp (vilket är samma som 
riksväg 9 mot Simrishamn) mot ”svävande övergångsställen” i 3D, likt det 
som finns vid nya busskuren på Ystadvägen i Tomelilla. Samtidigt kan 
trafikskyltarna för övergångsställena få en ”knut/knorr” på stången, likt den 
skylt som finns i centrala Västerås.

Lugnare trafik och säkrare miljö för fotgängare och cyklister. Alltför många 
bilar, bussar och lastbilar kör fortare än hastighetsgränsen på Albovägen 
genom Brösarp. 

Svävande övergångsställen och trafikskyltar ned ”knorr” skulle få fler att 
sänka farten och hålla hastighetsgränsen av egen fri vilja, på en av Österlens 
mest trafikerade vägar. Detta skulle vi alla bli vinnare av, men framför allt 
barnen i byn som får säkrare väg till och från dagis, skola och sina kompisar. 

Albovägen är samma som riksväg 9 mot Simrishamn och benämns ofta som 
Sveriges vackraste väg, vilket den också utsetts till 2012 av Kia 
Motors/YouGov. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 januari 2021

Justerandes sign

§ 16 forts.

Exempelvis är trafiken genom Vitemölla väldigt långsam och förhållandevis 
trygg, för att de som kör igenom byn vill hinna se så mycket som möjligt av 
den pittoreska gatubilden. Därför är vi flera i Brösarp som hoppas att 
kommunen vill göra denna enkla och tämligen billiga satsning på en säkrare 
gatu- och trafikmiljö i nordligaste delen av Tomelilla kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Svävande övergångställen och skyltar med knut, 
handlingsid: Ks 2021.54.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Håkan Berggren 
Titel: Planeringsingenjör 
E-post: Håkan.Berggren@tomelilla.se
Telefon: 0709958313  

Diarienummer: SBN 2021/36

Datum 4 mars 2021

Svar på remiss - medborgarinitiativ - 
utökad ridled i Kronoskogen

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen i 
enlighet med förvaltningens yttrande. 

Ärendebeskrivning
Ulla Cronvall har den 9 november 2020 inkommit med medborgarinitiativ 
med i huvudsak följande lydelse:

Undertecknad önskar att befintlig ridled i Kronoskogen, som regelbundet 
frekventeras av cirka hundra ekipage, utökas enligt bifogade förslag. Dessa förslag 
baseras på befintliga slingor, idag avsatta för vandrare, och ligger västerut i skogen 
medan slingor för vandrare kan utvecklas i den östa delen av skogen.

Som alternativt förslag kan slingorna användas parallellt av både ryttare och vandrare 
men benämningen bör bli ”Led för ryttare och vandrare”, i nämnd ordning, för att 
undvika konflikter mellan ryttare och vandrare.

Barn som rider kan sällan hävda sig mot vuxna och det är av yttersta vikt att barn och 
ungdomar kan rida bilfritt i hästens naturliga miljö. 

Av säkerhetsskäl är detta viktigt för alla!
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Av yttersta vikt är det också att ledmarkeringen blir tydlig och att det anges vilka 
regler som gäller för parkeringen. Information kan anslås på tavlan i anslutning till 
parkering/ledernas början och på kommunens webbsida.

Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten.
Verksamheten har lämnat ett förslag, att under 2021/2022 ta ett helhetsgrepp för att 
öka möjligheterna för olika brukare att kunna använda Kronoskogen på ett tryggt 
och ändamålsenligt sätt. 

Utgångspunkterna är en översyn på leder/slingors dragning, längd, svårighetsgrader, 
s.k. angöringspunkter och parkeringsbehov, men även hur belysning 
skyltning/markeringar fungerar. 

När det gäller samspelet mellan framförallt ridande och övriga motionärer så vill vi 
minimera och förtydliga befintliga korsningspunkter mellan dessa grupper.

Vi kommer fortlöpande föra en dialog med skolor och föreningar angående förslag 
och användning samt titta på redan inkomna förslag.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen ser inga större ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Barnperspektivet
Ur barnperspektivet kommer beslutet ge bättre möjligheter till stimulerande och 
utvecklande fritidsaktiviteter.

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inga större konsekvenser för miljöperspektivet.

Uppföljning
Förvaltningen ser inte att det behöv en uppföljning av beslutet
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2021-03-10

Remiss - Ksau § 15/2021 Motion - Öka folkhälsan, handlingsid: Sbn 2021.203

Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen förslag A, handlingsid: Sbn 
2021.742

Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen förslag B, handlingsid: Sbn 
2021.743

Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen förslag C, handlingsid: Sbn 
2021.744

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 227/2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen för 
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande, handlingsid: Sbn 
2021.203.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Håkan Berggren

Planeringsingenjör 

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 277 Dnr KS 2020/207

Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Ulla Cronvall har den 9 november 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

Undertecknad önskar att befintlig ridled i Kronoskogen, som regelbundet 
frekventeras av cirka hundra ekipage, utökas enligt bifogade förslag. Dessa 
förslag baseras på befintliga slingor, idag avsatta för vandrare, och ligger 
västerut i skogen medan slingor för vandrare kan utvecklas i den östa delen 
av skogen.

Som alternativt förslag kan slingorna användas parallellt av både ryttare och 
vandrare men benämningen bör bli ”Led för ryttare och vandrare”, i nämnd 
ordning, för att undvika konflikter mellan ryttare och vandrare.

Barn som rider kan sällan hävda sig mot vuxna och det är av yttersta vikt att 
barn och ungdomar kan rida bilfritt i hästens naturliga miljö. 

Av säkerhetsskäl är detta viktigt för alla!

Av yttersta vikt är det också att ledmarkeringen blir tydlig och att det anges 
vilka regler som gäller för parkeringen. Information kan anslås på tavlan i 
anslutning till parkering/ledernas början och på kommunens webbsida.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 277 forts.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ – Utökad ridled i Kronoskogen, handlingsid: Ks 
2020.3626.
Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen, förslag A, handlingsid: Ks 
2020.3627.
Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen, förslag B, handlingsid: Ks 
2020.3628.
Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen, förslag C, handlingsid: Ks 
2020.3629.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

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

Diarienummer: SBN 2021:xx

Datum 10 mars 2021

Försäljning av fastigheten Geten 1

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra 
försäljningen av Geten 1 till berört fastighetsbolag.

Ärendebeskrivning
Den 21 december 2020 kontaktade aktuellt fastighetsbolag förvaltningen och 
undrade varför något annan privatperson eller fastighetsbolag har kunnat komma 
före i tomtkön. Enligt bolaget hade tidigare plan- och bygglovschef framfört detta till 
bolaget. Enligt bolaget har Geten 1 utlovats till någon annan, vilket bolaget inte 
kunde förstå.

Enligt diariet finns det en upprättad intresseanmälan från berört fastighetsbolag som 
inkom i augusti 2020. När förvaltningen för muntliga diskussioner med berörd chef 
framkommer att det finns två intressenter, berört bolag och en intressent till. 

Förvaltningen har under beredningen med detta ärende inte funnit någon annan 
diarieförd intresseanmälan gjord från privatperson eller bolag. Men det visar sig att 
det finns en pärm där två andra intressenter finns förutom det aktuella bolaget. Den 
ena intressenten gjorde intresseanmälan den 2 oktober 2020 och den andra den 5 
oktober 2020. Ingen av dessa intresseanmälningar var diarieförda.

Kommunen som fastighetsägare har möjlighet att sälja fastigheten till det bolag eller 
privatperson som den anser sig vara mest lämplig. Detta är alltså normalt sett inte 
knutet till först i intresseanmälan eller dylikt. Det skulle således kunna finnas flera 
spekulanter för varje enskild fastighet, men kommunen väljer köpare x som mest 
lämplig.

I detta fall har det nu aktuella fastighetsbolaget förvärvat en annan fastighet under 
marsmånad 2019 (köpekontrakt) och fastighetsbolaget har ansökt om anslutning till 
VA och erhållit köpebrev i augusti 2020. I köpekontraktet finns en klausul som 
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innebär att köpet fullföljs om bygglov söks inom sex månader. Detta har gjorts och 
övriga klausuler fullföljdes och köpebrevet upprättades. När bygglov beviljas ska 
byggnationen påbörjas inom två år och fastigheten måste vara färdigställd inom fem 
år. Bygglov beviljades i juni 2019 och startbesked har beviljats i augusti 2020 för den 
fastighet som förvärvades.

Utifrån kommunens perspektiv är det viktigt att potentiella köpare förvärvar 
fastigheter för att bebygga dem och inte förvärva dem för spekulation. Förvaltningen 
kan inte konstatera att fastighetsbolaget inte fullgjort sina skyldigheter till fastigheten 
Svea 31 som skulle kunna hindra förvärv av fastigheten Geten 1 eller andra 
omständigheter som tyder på spekulation.

Förvaltningen anser därför inte ha skäl att hindra försäljning av Geten 1 till det nu 
aktuella fastighetsbolaget som gjorde den första intresseanmälan.

Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, 2021-03-10

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef
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Beslutet skickas till:

Berörda personer eller fastigbolag som gjort intresseanmälan för berörd fastighet.

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

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Rickard Vidar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Rickard.Vidar@tomelilla.se
Telefon: 0709958245 

Diarienummer: SBN 2021/17

Datum 16 mars 2021

Aktuella upphandlingar för 
samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Enheten presenterar information om samhällsbyggnadsnämndens pågående 
upphandlingar utifrån att samhällsbyggnadsnämnden på sammanträdet i januari gav 
enheten i uppdrag att löpande redovisa dessa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, 2021-03-16

Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden, upphandlare Fredrik 
Gunnarsson, handlingsid: Sbn 2021.764

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar

Nämndsekreterare
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Vara/tjänst Beskrivning Kontaktperson Verksamhet Entreprenör/Leverantör Status

Ramavtal El, Tele och Teknisk säkerhet Fastighet Ulrika Olsson Samhällsbyggnad Annonserad

FKU Hantverksgatan GK och VA Martin Nilsson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad På gång

Konstgräsplan Fastighet Håkan Johansen Samhällsbyggnad Påbörjad

Livsmedel (alla) Kosten Ingela Dejenfeldt Samhällsbyggnad Påbörjad

Ramavtal Glasarbeten Fastighet Inge Johansson Samhällsbyggnad Påbörjad

Redskapsbärare Fastighet Håkan Johansen Samhällsbyggnad OP Maskiner AB Tilldelad

FKU Grönegatan GK och VA Martin Nilsson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad VA Gruppen AB Tilldelad

Elenergi SKL avrop Ulrika Olsson Samhällsbyggnad Vattenfall Tilldelad

Badkemikalier Samordnad SÖSK Per-Olle Henriksson Samhällsbyggnad Brenntag Nordic Tilldelad

Ramavtal Gräsklippning GK Rasmus Simonsen Samhällsbyggnad 

Österlens Entreprenad och 

Transport AB Tilldelad

FKU Anders Perssons väg GK och VA Jens Pettersson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad VA Gruppen AB Tilldelad

Äpple Kosten Ingela Dejenfeldt Samhällsbyggnad Äppelriket Kivik Tilldelad

Vägmärke SKL avrop Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Blinkfyrar AB Tilldelad

FKU Tomelilla 10 Norra GK Ingrid Järnefelt Samhällsbyggnad Svevia AB Tilldelad

Ramavtal Byggarbete Fastighet Håkan Johansen Samhällsbyggnad 

1. Karten Bygg, 2. Thage i Skåne,  3. 

Ullstorps Fastighetsservice Tilldelad

Aktivitetsparken GK Ulrika Olsson Samhällsbyggnad Svevia AB Tilldelad

Beläggningsarbete SKL avrop Rasmus Simonsen, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Skanska AB Tilldelad

Ramavtal Spolbilstjänster GK Rasmus Simonsen Samhällsbyggnad Puls AB Tilldelad

Färsk Kalkon Kosten Ingela Dejenfeldt Samhällsbyggnad Ingelsta Kalkon AB Tilldelad

Gatubelysningsservice GK Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Överprövad
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Rickard Vidar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Rickard.Vidar@tomelilla.se
Telefon: 0709958245  

Diarienummer: SBN 2021/4

Datum 15 februari 2021

Delegeringsbeslut 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga delegeringsbesluten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande december 
2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, 2021-03-10

Delegeringsbeslut januari 2021, handlingsid: Sbn 2021.554

Månadsrapport bostadsanpassning februari 2021, handlingsid: Sbn 2021.547

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar

Nämndsekreterare
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Postlista
Utskriftsdatum: 2021-03-02 Utskriven av: Eva Lärka

Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden

2021-02-01 - 2021-02-28Datum:

Inkomna, UpprättadeRiktning:
Avdelning: Alla

Handläggare: Alla
Sekretess: Visas ej

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp
Datum Avsändare/Mottagare Handläggare
Ärendenummer Ärendemening Avdelning

Fastighetsbeteckning
2021.204 I Mottagningsbevis undertecknat den 29 januari 

2021
Mottagningsbevis

2021-02-01 Länsstyrelsen Skåne Anna-Carin Larsson
SBN 2020/330 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.210 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021-
03-04  - Kais konfekt eftr. AB

Ansökan

2021-02-01 Kais konfekt eftr. AB Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.211 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021-
04-01  - Kais konfekt eftr. AB

Ansökan

2021-02-01 Kais konfekt eftr. AB Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.212 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021-
05-27  - Kais konfekt eftr. AB

Ansökan

2021-02-01 Kais konfekt eftr. AB Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.213 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021-
04-29  - Kais konfekt eftr. AB

Ansökan

2021-02-01 Kais konfekt eftr. Ab Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.214 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021-
06-24  - Kais konfekt eftr. AB

Ansökan

2021-02-01 Kais Konfekt eftr. AB Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.218 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021- Ansökan
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07-22  - Kais konfekt eftr. AB
2021-02-01 kais konfekt eftr AB Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.228 I Intresseanmälan köp av fastighet - Råbocken 4 Anmälan
2021-02-02 Hamdi Begiri Matilda Dufvander
SBN 2021/38 Intresseanmälan köp av fastighet - Råbocken 4 Plan och exploatering

2021.232 I Intresseanmälan köp av fastighet - Råbocken 3 Anmälan
2021-02-02 Valmir Begiri Matilda Dufvander
SBN 2021/39 Intresseanmälan köp av fastighet - Råbocken 3 Plan och exploatering

2021.235 I Lantmäteriförrättning del av Tryde 67:27, 
ärendenummer M201882

Ansökan

2021-02-02 Lantmäteriet Ulrika Olsson
SBN 2021/40 Lantmäteriförrättning  Tryde 67:27 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.242 I Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2021, 
Benestad 

Ansökan

2021-02-02 Benestad Byalag Håkan Berggren
SBN 2021/30 Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2021 Gata/Park/Natur

2021.243 I Meddelande angående er anmälan för samråd 
enligt miljöbalken för markkabel, Saxeriet (NO om 
Onslunda), dnr Np 525-47710-2020

Underrättelse

2021-02-02 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur

2021.258 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-02-03 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.268 I Samråd enligt miljöbalken för markkabel samt 
rasering av luftledning, norr om Bertilstorp, dnr Np 
525-781-2021

Underrättelse

2021-02-03 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur

2021.406 I Original handlingar avtalsrättighet i retur, Brösarp 
59:4

Beslut

2021-02-04 Anders Cederberg Niklas Sommelius
SBN 2020/107 Ledningsrätt överföringsledning Brösarp- Kivik VA (vatten & avlopp)

85



Sidan  3 av 8

2021.289 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-02-04 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.290 I Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2021, 
Onslunda

Ansökan

2021-02-04 Onslunda Byalag Håkan Berggren
SBN 2021/30 Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2021 Gata/Park/Natur

2021.292 I Överklagan av beslut i Sbn 2021-01-29, §9 
gällande ansökan om vägvisning fotograf.

Överklagan

2021-02-04 Fire Foto Niklas Sommelius
SBN 2019/288 Ansökan om vägvisning av fotograf Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.311 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Faktura Ansökan
2021-02-05 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.312 I Beslut om avslag gällande A589.651/2020. 
Motionslopp Winter Cross Run , Svampabanan 

Beslut

2021-02-05 Polisen Håkan Berggren
SBN 2020/25 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2020
Gata/Park/Natur

2021.354 U Ansökan om inskrivning LM Brösarp 83-1 Ansökan
2021-02-05 Lantmäteriet Niklas Sommelius
SBN 2019/383 Servitutsavtal Brösarp 83:1 VA (vatten & avlopp)

2021.306 U Ordförandebeslut angående ytterligare öppning 
av verksamhet med anledning av pandemin 
signerat

Beslut

2021-02-05 Samhällsbyggnadsnämnden Johan Linander
SBN 2021/27 Beslut med anledning av Covid-19 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.307 U Ordförandebeslut angående ytterligare öppning 
av verksamhet med anledning av pandemin 
signerat arkiv

Beslut

2021-02-05 Samhällsbyggnadsnämnden Johan Linander
SBN 2021/27 Beslut med anledning av Covid-19 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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2021.321 U Köpekontrakt Råbocken 9 Avtal - varor o tjänster
2021-02-08 Olle Hansson & Ann-Britt Hansson Niklas Sommelius
SBN 2021/46 Anmälan för köp av tomt -  Råbocken 9 Plan och exploatering

2021.322 U Köpekontrakt Råbocken 10 Avtal - varor o tjänster
2021-02-08 Kjell-Arne Mårtensson & Karin Mårtensson Niklas Sommelius
SBN 2021/47 Anmälan för köp av tomt -  Råbocken 10 Plan och exploatering

2021.315 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-02-09 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.334 I Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2021, 
Skåne Tranås

Ansökan

2021-02-10 Tranås Ungdomsförening TUF Håkan Berggren
SBN 2021/30 Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2021 Gata/Park/Natur

2021.335 I Ansökan om grävningstillstånd, Blomstrandsväg 
och Månvägen i Onslunda

Ansökan

2021-02-10 Teleservice AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.344 U direktupphandling_blankett_dokumentation atom 
och minut

Anbud/offert

2021-02-11 Ingrid Järnefelt Fredrik Gunnarsson
SBN 2021/19 Direktupphandlingar 2021 inom 

Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde

Plan och exploatering

2021.345 U Direktupphandling Totalstation Anbud/offert
2021-02-11 Mia Persson Fredrik Gunnarsson
SBN 2021/19 Direktupphandlingar 2021 inom 

Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde

Plan och exploatering

2021.359 I Växjö TR M 4329-20 Tredskodom 2021-01-22 
Iduna 5

Överklagan

2021-02-11 Mark- och Miljödomstolen Johan Linander
SBN 2020/279 Ansökan om stämning gällande VA-avgifter Iduna 

5
VA (vatten & avlopp)

2021.374 I Remiss -Österlen spring trail, 2021-04-09--2021-
04-18 Christinehofs slott. Dnr A695.865/2020

Underrättelse

2021-02-11 Polisen Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur
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2021.429 U Avtal - Service för brand och räddningsmateriel 
avseende Förskolan Ängen

Avtal - varor o tjänster

2021-02-12 Acriplan AB Håkan Johansen
      Fastighet

2021.383 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021-
03-04, Lilla Kemenar

Ansökan

2021-02-15 Lilla Kemenar Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.398 U Köpekontrakt - Råbocken 12 Avtal - varor o tjänster
2021-02-15 Bror Nilsson och Elisabeth Nilsson Niklas Sommelius
SBN 2021/50 Anmälan för köp av tomt - Råbocken 12 Plan och exploatering

2021.399 I Köpekontrakt - Råbocken 11 Avtal - varor o tjänster
2021-02-15 Torbjörn Karlsson och Ann-Helen Karlsson Niklas Sommelius
SBN 2021/51 Anmälan för köp av tomt - Råbocken 11 Plan och exploatering

2021.405 I Beslut - Utbetalning av projektstöd, Österlens 
sköna vattendrag. Journalnummer 2017-206-11

Beslut

2021-02-16 Jordbruksverket Rickard Vidar
SBN 2020/276 Ansökan om medel för fortsättning på 

informationsprojekt Österlens sköna vattendrag
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2021.432 U Grannyttrande - Bygglov tillbyggnad/ombyggnad 
av enbostadshus, Ingelstad 24:2. BL 2020-
000470

Yttrande

2021-02-17 Byggnadsnämnden Ulrika Olsson
SBN 2021/16 Grannyttrande till Byggnadsnämnden 2021 Fastighet

2021.412 I Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala ordningsföreskrifter, A092.348/2021. 
Uteservering Roma Pizzeria, 2021-04-15--2021-
09-30, Torget 17, Tomelilla

Begäran

2021-02-17 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.430 I Rättelsebeslut om arkeologisk utredning,  
överföringsledning Brösarp-Kivik, dnr 431-45937-
2020

Beslut

2021-02-18 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
SBN 2020/106 Överföringsledning Vatten Brösarp- Kivik VA (vatten & avlopp)

2021.431 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-02-18 ***Sekretess*** Anna-Carin Larsson
SBN 2021/55 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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2021.417 I Ansökan om grävningstillstånd, Östergatan 12 Ansökan
2021-02-18 Österlen VA AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.424 I Beslut om arkeologisk utredning,  
överföringsledning Brösarp-Kivik, dnr 431-45937-
2020

Beslut

2021-02-18 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
SBN 2020/106 Överföringsledning Vatten Brösarp- Kivik VA (vatten & avlopp)

2021.411 U Yttrande A723.822/2020, byggetablering, 
Östergatan 11

Yttrande

2021-02-22 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.496 U Skadeanspråk- Spricka i bilruta Anmälan
2021-02-22 Nesib Haskie Eva Lärka
SBN 2021/62 Skadeanspråk- Spricka i bilruta Gata/Park/Natur

2021.490 U Köpekontrakt - Brösarp 12:86 Avtal - varor o tjänster
2021-02-22 Rüdiger Konertz och Isabelle Furrer Konertz Niklas Sommelius
SBN 2021/65 Intresseanmälan köp av tomt - Brösarp 12_86 Plan och exploatering

2021.492 U Köpebrev - Älgen 8 Avtal - varor o tjänster
2021-02-22 Marcus Håkansson och Caroline Persson Niklas Sommelius
SBN 2020/162 Försäljning av fastighet Älgen 8 Plan och exploatering

2021.494 I Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen, 
lokala föreskrifter dnr A723.822/2020, angående 
uppställning av byggställning, bodetablering, 
inhägnad samt
container under perioden 2021-02-01—2022-08-
22

Underrättelse

2021-02-23 Polismyndigheten Eva Lärka
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.495 I Beslut om inställd förrättning, ärende nummer 
M191199. Tomelilla s:4 m.fl.

Beslut

2021-02-23 Lantmäteriet Niklas Sommelius
SBN 2020/346 Lantmäteriförrättning gällande fastighetsreglering 

från Tomelilla s:4 till Tomelilla 10:239, M191199
Plan och exploatering
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2021.499 I Samråd enligt miljöbalken för markkabel, norr om 
Eljaröd, Np 525-1681-2021

Underrättelse

2021-02-23 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur

2021.500 I Intresseanmälan - markköp Anmälan
2021-02-23 BoProjekt Matilda Dufvander
      Plan och exploatering

2021.501 I Begäran om yttrande gällande anmälan enligt 11 
kap 9 a § Miljöbalken om vattenverksamhet, 
Nedläggning av kabel, Tomelillas kommun, Dnr 
535-5081-2021

Begäran

2021-02-23 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur

2021.506 I Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2021, 
Övraby - Nedraby

Ansökan

2021-02-24 Övraby Nedraby Byalag Håkan Berggren
SBN 2021/30 Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2021 Gata/Park/Natur

2021.508 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-02-24 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/66 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.519 I Intresseanmälan köp av tomt - Råbocken 6 Anmälan
2021-02-24 Hamdi Begiri Matilda Dahlin
SBN 2021/68 Intresseanmälan köp av tomt - Råbocken 6 Plan och exploatering

2021.505 I Intresseanmälan - Mark för att bygga utebanor för 
Padel

Anmälan

2021-02-24 Claes Wirenfelt Matilda Dufvander
      Plan och exploatering

2021.532 U Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 20210219 
signerat

Protokoll

2021-02-25 Samhällsbyggnadsnämnden Rickard Vidar
SBN 2021/1 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll och 

kallelser 2021
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2021.509 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-02-25 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/67 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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2021.510 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom
fastigheterna Smedstorp 33:34, 33:75, 33:88 och
33:37, fornlämning L1991:4597, L1991:4525 och
L1991:4671, Dnr 431-3979-2021

Underrättelse

2021-02-25 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur

2021.513 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom
fastigheten Frörum 1:2, fornlämning L1991:9 samt
L1991:1153, Dnr 431-5180-2021

Underrättelse

2021-02-25 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur

2021.522 U Köpekontrakt Brösarp 12_118 Avtal - varor o tjänster
2021-02-25 Anna Castell och Mats Carlsson Matilda Dufvander
SBN 2020/150 Försäljning av fastighet Brösarp 12_118 Plan och exploatering

2021.523 U Köpebrev - Brösarp 12_118 Avtal - varor o tjänster
2021-02-25 Anna Castell och Mats Carlsson Matilda Dufvander
SBN 2020/150 Försäljning av fastighet Brösarp 12_118 Plan och exploatering

2021.543 I Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2021, 
Frörums Byalag

Ansökan

2021-02-27 Frörums Byalag Håkan Berggren
SBN 2021/30 Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2021 Gata/Park/Natur
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BAB Rapport 1.2

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2021-02-01 Till: 2021-02-28 Utskrift: 2021-03-01

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2020-041 Bifall 2021-02-08 1 589 kr

BAB 2021-002* Bifall 2021-02-08 4 166 kr

Summa: 5 755 kr

Antal poster: 2 st

Total summa: 5 755 kr

Totalt antal poster: 4 st
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BAB Rapport 1.2

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2020-010 Avskrivet 2021-02-17 0 kr

BAB 2021-004 Avskrivet 2021-02-17 0 kr

Summa: 0 kr

Antal poster: 2 st

Total summa: 5 755 kr

Totalt antal poster: 4 st
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Rickard Vidar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Rickard.Vidar@tomelilla.se
Telefon: 0709958245  

Diarienummer: SBN 2021/3

Datum 15 februari 2021

Redovisning av anmälningsärenden 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
11 februari 2021 
Jordbruksverket beslutar att tilldela Tomelilla kommun 93 326 kronor i projektstöd 
för Österlens sköna vattendrag.

Kommunfullmäktige 15 februari – Svar på motion angående bikupor
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionens första att-sats, bifalla motionens andra 
att-sats samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en karta över vilken 
kommunal mark som kan användas för bikupor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, 2021-03-10

Beslut - Utbetalning av projektstöd, Österlens sköna vattendrag. Journalnummer 
2017-206-11, handlingsid: Sbn 2021.405
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Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar

Nämndsekreterare
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