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

Diarienummer: SBN 2022/2 
 
Datum 3 maj 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
05-20 

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

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande: 

1. Regionalt bredbandsstöd (Monika Jingmond) 
 

2. Henrik Lundblad informerar från verksamheten 
 

3. Förlängning av markanvisningsavtal (Henrik Lundblad) 
 

4. Information från ordförande Sander Dijkstra (M) 
 

5. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
- Digitala infartsskyltar 
- Natur- och parkprogrammet 
- Invigning av torget  
- Invigning av Välabadet 

 
6. Information från teknisk chef Ulrika Olsson 

- Medborgardialog i september ”nyfiken på” 
 

7. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren 
- Råkor 
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- Loppis på Odenplan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-05-03. 

 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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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: Henrik Lundblad  
Titel: Enhetschef näringsliv och exploatering 
E-post: henrik.lundblad@tomelilla.se 
Mobil: 070 – 995 82 08 

Diarienummer: SBN 2022/81 
 
Datum 3 maj 2022 

 

Förvärv av mark – Tomelilla 237:59  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att förhandla med ägare 
av Tomelilla 237:59. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen arbetar med att säkerställa att det finns tomter för bostäder i hela 
kommunen, i kommunal och privat regi. Det finns idag inga lediga tomter på 
Karlsborgsområdet och begränsat med lediga tomter i övriga Tomelilla tätort. 
Förvaltningen planerar i enlighet med Översiktsplanen och 
Bostadsförsörjningsstrategin för ett antal nya områden, bland annat Tomelilla 10. 
Nya färdiga detaljplaner för bostäder förväntas vara klara tidigast våren 2024. På 
uppdrag av PLEX-gruppen (plan och exploatering) har förvaltningen undersökt vilka 
övriga områden som skulle kunna anses lämpliga att utveckla baserat på infrastruktur, 
förtätning och begränsat anspråkstagande av åkermark.  

Tomelilla 237:59 på 15 800 m2 är sedan tidigare planlagt för bostäder varför den 
anses lämplig att förvärva då den anses ligga inom det område som är lämpligt att 
utveckla i enlighet med översiktsplanen. Förvaltningen har i samråd med PLEX-
gruppen inlett en dialog med ägare. Förvaltningen har också med hjälp av Svefa 
värderat fastigheten. (Se bilaga: Värdeutlåtande - Tomelilla 237:59) Fullt utbyggt 
skulle Tomelilla 237:59 tillsammans med tre kommunala angränsande tomter erbjuda 
totalt 17 tomter till tomtkön med möjlig exploatering under hösten 2022.  

 

Förvaltningen vill också uppmärksamma nämnden på att det finns ett antal 
utmaningar med att förvärva centralt placerad mark och redan planlagd mark där den 
största utmaningen inte sällan är hur man ser på värderingen varför förvaltningen 
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tagit hjälp av ett oberoende värderingsinstut. Detta till trots kan skillnaden i värdering 
vara för stor vilket omöjliggör ett förvärv. 

En kommun har en skyldighet att tillhandahålla de allmänna ytor som finns beskrivna 
i planen varför Tomelilla kommun är skyldig att bekosta och färdigställa gator och 
grönområden oavsett om vi förvärvar fastigheten eller ej. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet baseras på att förvärvet och exploateringskostnaderna skall balanseras mot 
framtida tomtförsäljning varför förvärvet inte skall belasta kommunen negativt. På 
sikt förväntas ökad inflyttning generera ökade skatteintäkter och kostnader kopplat 
till förväntad samhällsservice.  

Då det finns en skyldighet att tillhandahålla allmän platsmark i enlighet med en plan 
kan förvärvet anses ha en positiv konsekvens då kommun får rådighet att bestämma 
när området skall utvecklas samt en förväntad marginal på försäljningen. 

Då det alltid finns risker vid exploatering med oförväntade kostnader inte sällan 
kopplat till markens beskaffenhet planerar förvaltningen vid beslut om förvärv att ett 
eventuellt förvärv och värderingen skall ta höjd för detta.  

Barnperspektivet 
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet. Allmänt kan anses att 
kommunen ges större rådighet att utveckla fastigheten i egen försorg på ett sätt som 
bättre kan beakta barnperspektivet.  

Miljöperspektivet 
Fastigheten är sedan tidigare planlagd för bostäder. Fastigheten ligger nära befintlig 
infrastruktur vilket minimerar behov av ytterligare utbyggnad och dess eventuella 
negativa miljöpåverkan. Fastigheten ligger inte heller på mark som idag odlas där 
eventuell borttagande av grönyta bör kompenseras.  

Uppföljning 
Följ upp hur exploateringen och dess budgeterade balans ser ut efter två år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad, 2022-05-
03. 

Karta - Tomelilla 237:59, handlingsid: Sbn 2022.622. 

Värdeutlåtande - Tomelilla 237:59, handlingsid: Sbn 2022.633. 
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Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Henrik Lundblad 

Enhetschef näringsliv och exploatering 

 

Beslutet skickas till:  

 

Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef 

Henrik Lundblad, näringslivschef 
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Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Värdeutlåtande 
Fastigheten Tomelilla Tomelilla 237:59 
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Innehållsförteckning 
1. Uppdragsbeskrivning _____________________________________________________________ 3 

2. Värderingsobjekt _________________________________________________________________ 4 

3. Marknadsanalys _________________________________________________________________ 7 

4. Exploateringsförutsättningar _______________________________________________________ 11 

5. Värderingsmetodik ______________________________________________________________ 12 

6. Värdering ______________________________________________________________________ 13 

7. Slutsatser _____________________________________________________________________ 17 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet utgörs av byggrätter avseende bostäder inom Tomelilla Tomelilla 237:59. 

    

Källa: Metria 

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Tomelilla kommun genom Henrik Lundblad. 

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värde-
ringen användas som beslutsunderlag för interna beslut. 

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2022-04-12. 

Allmänna villkor och värderingsstandard 
För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 
vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsob-
jektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar 
av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements (”VPS”) som ingår i 
RICS Valuation – Global Standards 2017 (”Red Book”) och utfärdats av Royal Institution of Chartered Sur-
veyors (RICS) samt i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  
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Vidare intygas att Svefa innehar erforderlig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastig-
hetsmarknaden, samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt 
sätt. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/ 
fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullstän-
diga. 

Upplysningar 
Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag.  

Grundförutsättningar för värdering av byggrätter 
Kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark förutsätts (gäller även då privat markägare initierar ut-
veckling av nya byggrätter som föranleder utbyggnad av allmän platsmark).  

Exploatören-/erna förutsätts bekosta projektering och uppförande av bebyggelse samt markplanering inom 
kvartersmark.  

Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för gator o.d. på allmän platsmark ingår (att de inte kommer att 
belasta köparen-/arna av marken). Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet.  

Fördelningen av eventuella övriga kostnader mellan kommun och exploatör-/er förutsätts regleras i exploa-
terings-/markanvisningsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen. 

Värderingsunderlag 
En översiktlig besiktning utfördes 2022-04-07 av Susanne Nylén.   

Några specifika uppgifter som underlag till värderingen har inte erhållits.  

Uppgifter om genomförda markanvisningar-/överlåtelser av mark och byggrätter har inhämtats genom lag-
farna register, kommunala protokoll och/eller från företrädare på respektive kommun. 

Vidare har detaljplan samt offentliga uppgifter och statistik från Bolagsverket, fastighetsregistret, SCB m.fl. 
inhämtats och bearbetats som underlag för analysen. 

2. Värderingsobjekt 

Läge och omgivning 
Värderingsobjektet är beläget i sydvästra delen av Tomelilla. Se karta ovan samt i bilagda utdrag ur fastig-
hetsregistret. 

Omgivningen utgörs huvudsakligen av bostäder, småhus. Offentlig/kommersiell service finns närmast i To-
melilla centrum.  

Busshållplats finns inom ca 200 meters avstånd och tågstation inom drygt 1 kilometer.   

Större trafikled, Rv 11 finns inom ca 1 kilometer och Rv 19 inom drygt 2 kilometer.   
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Beskrivning av marken 
Värderingsobjektet har en markareal om 15 800 kvadratmeter och utgörs huvudsakligen av oexploaterad 
jordbruksmark/gräsyta.  

Markområdet är flackt och grundläggningsförutsättningarna förutsätts vara normala för området. Undergrun-
den bedöms utgöras av lerig morän och isälvssediment (grönt område) (se urklipp ur SGU:s Geokartan ne-
dan). 

 

Eventuell befintlig byggnation och övriga anläggningar inom värderingsobjektet har inte beaktats; marken 
förutsätts vara obebyggd och klar för exploatering. 

Miljö  

Ingen av fastigheterna inom värderingsobjektet har tagits upp i Länsstyrelsens register med potentiellt föro-
renade markområden.  

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljö-
belastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   

Rättsliga förhållanden 
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 
• Adressuppgifter 
• Planförhållanden 
• Servitut med mera 
• Inteckningar 
• Taxeringsuppgifter 

 

Förutsättningarna för eventuella servitut, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter har inte utretts. 
Eventuella arrenden o.d. har inte beaktats.  
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I värderingen förutsätts att det inte finns några belastande rättigheter av betydelse för genomförbarheten av, 
och för ekonomin i, en exploatering. 

Detaljplan 
Värderingsobjektet omfattas av detaljplan, f.d. stadsplan, antagen 1984-07-09.  

Planbestämmelserna anger bostadsändamål, fristående hus med en högsta byggnadshöjd omfattande två 
våningar.  

 

Enligt planen bedöms 14 småhustomter kunna inrymmas inom värderingsobjektet.  
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3. Marknadsanalys 

Makroekonomi – Svenska ekonomi 
Under 2021 har noterats en tydlig återhämning i svensk ekonomi, understödd av finans-/penningpolitiska 
stimulanser och utfasning av corona-restriktioner. BNP-tillväxten för 2021 väntas uppgå till +5,2% (-2,9% för 
2020), men sannolikt noteras en tydlig avmattning under 2022. Den ryska invasionen av Ukraina har medfört 
stor geopolitisk osäkerhet som kan få långtgående konsekvenser, i Sverige och internationellt. Vidare kvar-
står viss osäkerhet kring corona-pandemin, med risk för ökad smittspridning och återinförda restriktioner. 

Inflationen har ökat starkt med en uppgång om ca 4,5% sett till de senaste 12 månaderna (februari), i huvud-
sak p.g.a. stigande priser på el, drivmedel och livsmedel. Trots detta ansåg Riksbanken vid senaste mötet i 
feb-22 att det var motiverat med en fortsatt expansiv penningpolitik för att den underliggande, långsiktiga 
inflationen ska stabiliseras kring målet om 2,0%. Reporäntan lämnades därmed oförändrad på 0%, med en 
indikation om höjning först under senare delen av 2024. Flertalet av marknadens aktörer gör emellertid be-
dömningen att reporäntan kommer att höjas redan i april, med ett antal kompletterande räntehöjningar under 
2022/2023 (med en reporänta om 1,5 – 2,0% under 2024). 

Sverige står inför stora demografiska utmaningar, även om den höga befolkningstillväxten avtagit. En utma-
ning är den åldrande befolkningen (antalet 80+ väntas öka med ca 50% till 2030) och den höga försörjnings-
kvoten (=andelen personer i ”icke-arbetsför” ålder). Stora krav ställs på utbyggnad av vård/skola/ omsorg. De 
offentliga finanserna är fortfarande starka, men beaktat det stora investeringsbehovet i offentlig sektor kom-
mer det sannolikt krävas en åtstramning av de offentliga utgifterna och finanspolitiken framöver.  

Arbetslösheten för 2022 och 2023 väntas uppgå till 7,1% respektive 6,8% (motsvarande 362 000 respektive 
350 000 personer). I takt med att corona-restriktionerna lättats har efterfrågan på arbetskraft ökat, och antalet 
arbetslösa är nu nere på motsvarande nivå som innan coronapandemin. Återhämtningen är emellertid osä-
ker, och arbetsmarknaden (och svensk ekonomi i stort) är känslig för negativa signaler.  

Coronapandemin har påskyndat strukturomvandlingen av svenskt näringsliv. Automatisering/digitalisering 
väntas medföra en minskning med motsvarande drygt 1 000 000 arbetstillfällen fram till 2030. Samtidigt med-
för strukturomvandlingen – i kombination med den demografiska utvecklingen och utvecklingen av samhället 
i stort – att 1 300 000 arbetstillfällen tillskapas.  

Inom flera yrken är det brist på utbildad/kompetent arbetskraft, vilket riskerar att hålla tillbaka den positiva 
utvecklingen. Inom vård/skola/omsorg ökar behovet av arbetskraft p.g.a. den demografiska utvecklingen, 
samtidigt som tillgången till utbildad arbetskraft är begränsad.   

Långtidsarbetslösheten är fortsatt hög, en trend som ökat under coronapandemin (antalet arbetslösa >24 
månader närmar sig nu 100 000 personer). För att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt är det av stor 
vikt med ökad flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden samt utbildning (tillgång till utbildad arbetskraft är 
en av de stora utmaningarna och den viktigaste faktorn till en varaktig etablering på arbetsmarknaden, särskilt 
med hänsyn till den tekniska utvecklingen av näringslivet).  
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Marknadsförutsättningar – Tomelilla 

Befolkning 

Befolkningen i Tomelilla uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 13 663 invånare, en ökning med 0,3% sedan 
föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i tabellen 
nedan. 

 

Flyttnettot under 2020 var +47 invånare inom kommunen. Vidare bedöms folkmängden i kommunen öka 
framgent och beräknas uppgå till ca 14 322 invånare till och med 2030.  

Källa: SCB 

Källa: SCB 

I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras an-
delar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är mellan 60–69 och 70–79 
är högre än riket i övrigt. 

Tomelilla 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Befolkning kommunen 12 930 12 917 12 891 13 007 13 132 13 330 13 416 13 557 13 617 13 663
Befolkning 20-64 år 7 121 7 096 7 048 7 042 7 050 7 114 7 160 7 154 7 154 7 143
Tillväxt kommunen 0,1% -0,1% -0,2% 0,9% 1,0% 1,5% 0,6% 1,1% 0,4% 0,3%
Tillväxt 20-64 år -0,3% -0,4% -0,7% -0,1% 0,1% 0,9% 0,6% -0,1% 0,0% -0,2%
Tillväxt Sverige 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0% 0,5%
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Källa: SCB   

Medelinkomsten i Tomelilla är generellt lägre än riket i stort, något som gäller inom samtliga ålderskategorier 
utom åldersgruppen 20–24 vars medelinkomst är högre än riket i stort.  

 

Källa: SCB   

Bestånd och bostadsbyggande 

Det totala bostadsbeståndet i Tomelilla uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till knappt 6 500 bostäder och består 
till ca 73% av bostäder i småhus och ca 27% av lägenheter i flerbostadshus, inklusive vård-/omsorgsboende.  

Hustyp 2020 Andel, Kommun Andel, Sverige  

Småhus 4 735 73% 42% 

Flerbostadshus 1 459 22% 51% 

Övriga hus 104 2% 2% 

Specialbostäder 188 3% 5% 

Totalt bestånd  6 486 100% 100% 
    

Källa: SCB 

   
Vad gäller upplåtelseform utgörs knappt 63 % av beståndet av äganderätter (som till ca 86% utgörs av små-
hus), knappt 9% bostadsrätter och ca 28% hyresrätter.  
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Åldersfördelning

Tomelilla Sverige

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr]
20-24 år 177,6 141,4 161,0
25-29 år 253,5 230,8 254,7
30-44 år 295,1 320,1 351,2
45-64 år 324,8 383,0 407,7
65+ år 224,9 253,8 261,0
Totalt 20+ år 271,6 301,2 322,7

16



2022-04-12 Ordernummer: 180 840   
Fastighetsbeteckning: Tomelilla Tomelilla 237:59 

 

10 (17) 
Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
 

Nyproduktionen under de senaste tio åren har enligt SCB i genomsnitt uppgått till ca 21 bostäder per år, med 
en övervikt på bostäder i småhus.  

Typ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  Medel 

Flerbostadshus 0 0 0 0 0 28 0 6 32 0  7 

Småhus 8 12 5 2 6 1 49 18 9 30  14 

Totalt 8 12 5 2 6 29 49 24 41 30  21 
            

Källa: SCB 

I diagrammet nedan har de senaste årens nyproduktion satts i relation till kalkylerat bostadsbehov utifrån 
befolkningstillväxten (med beaktande av en genomsnittlig hushållstorlek om ca 2,17).  
 

 

Källa: SCB och Svefa 

I Bostadsmarknadsenkäten (Boverket 2021) har Tomelilla Kommun uppgett att det råder obalans på bostads-
marknaden med ett underskott på bostäder i såväl centralorten som i kommunen som helhet.  

Under 2021 och 2022 väntas det påbörjas nyproduktion om cirka 4 lägenheter i flerbostadshus och ca 40 
småhus.  

Marknad – Råmark/byggrätter 

Befolkningsutvecklingen och den goda efterfrågan på privatbostadsmarknaden gör att det finns en mer eller 
mindre stark efterfrågan på råmark/byggrätter med möjlighet – förutsatt tillgång på mark – till exploatering 
inom i princip samtliga delmarknader inom Malmö/Lundregionen.   

Såväl nationella bygg-/projekt-/fastighetsutvecklingsbolag som lokala/regionala aktörer är aktiva i Öresunds-
regionen (pågående/planerade projekt, intressenter på råmark/byggrätter). På mindre delmarknader som To-
melilla är det främst lokala7regionala aktörer som är aktiva.  
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Det finns en osäkerhet kring prisutvecklingen på privatbostadsmarknaden framöver och hur detta påverkar 
de ekonomiska förutsättningarna för kommande projekt. Långsiktigt medför stigande räntor – i kombination 
med amorteringskrav, minskade ränteavdrag eller andra restriktioner – en risk för privatbostadsmarknaden, 
vilket i sin tur påverkar marknaden för bostadsbyggrätter.  

Stigande byggkostnader utgör den idag stora risken på projektmarknaden, en risk som tydliggjorts i samband 
med den s.k. ”betongkrisen”. De långsiktiga konsekvenserna är osäkra, men även ett relativt kort avbrott i 
produktionen medför stigande kostnader, förseningar i pågående projekt och risk för att planerade projekt 
avbryts eller skjuts på obestämd framtid. Vidare har den höga efterfrågan medfört kraftigt stigande priser för 
andra kritiska byggmaterial som trä och järn/stål (råvarubrist p.g.a. global efterfrågan och ”corona-relaterade” 
konsekvenser som nedstängningar av fabriker och stängda gränser). 

Marknad – Värderingsobjektet  

Läge 

Tomelilla har blivit en mer attraktiv delmarknad under de senaste åren, i huvudsak småhus.  

Efterfrågan 

Efterfrågan bedöms som relativt god, såväl vad gäller byggrätter som ”färdigt projekt”.  

Sannolika köpare bedöms främst vara regionalt bygg- och fastighetsutvecklingsbolag i syfte att uppföra små-
hus (äganderätt). 

4. Exploateringsförutsättningar 
Värderingsobjektet förutsätts ha de plan- och marknadsmässiga förutsättningarna för att kunna påbörjas 
omedelbart. Markens lämplighet för exploatering förutsätts vara normal.   

Värderingen baseras på att kommunen är huvudman för allmän platsmark, att kommunen ansvarar för ut-
byggnad och framtida drift och underhåll av gator inom planområdet samt för iordningställande av eventuell 
natur- och parkmark och dess framtida skötsel.  

Det förutsätts att det inte finns några miljöbelastningar, riksintressen, fornlämningar, extraordinära geotek-
niska förhållanden eller dylikt som påverkar genomförbarheten av, och ekonomin i, en kommande exploate-
ring.  

Markens lämplighet för exploatering bedöms därmed översiktligt som god vilket tillsammans med värderings-
objektets egenskaper i övrigt sannolikt innebär att kostnaderna i samband med en kommande exploatering 
blir förhållandevis normala. 
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5. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. 

Metodtillämpning  

Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser 
görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. Som komplement används 
ofta en exploateringskalkyl, där slutsatser om objektets värde dras utifrån dess värde i färdigställt skick mins-
kat med beräknade exploateringskostnader och vinst.  

I sammanvägningen av metodernas resultat läggs störst vikt vid ortsprismetoden, medan bedömningen enligt 
exploateringskalkylen är behäftad med större osäkerheter och i huvudsak får ses som kontrollmetod.  
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6. Värdering 

Ortsprismetod  
Ortsprismetoden utgår från markanvisningar/-överlåtelser för småhus inom främst sydöstra Skåne de sen-
aste fem åren. 

 

För mer information så som köpare, säljare, område mm se bilaga där samma köp finns redovisade.  

Alla överlåtna objekt i Tomelilla är belägna i närheten av värderingsobjektet. För alla dessa tre objekt medger 
detaljplanen friliggande eller kopplade hus. Råbocken 8 och Vildkatten 1 är idag bebyggda med parhus och 
ägs av en bostadsrättsförening.  

Då det har varit relativt ovanligt med markanvisningar-/överlåtelser generellt i regionen under senare år utö-
kas sökningen till att även innefatta andra jämförbara delmarknader i Skåne. 

Kommun Fastighet Datum Planförhållande Pris

 Byggrätt 

(kvm BTA el 

antal)

Kr/kvm byggrätt 

el kr/tomt Tomtarea

Kr/kvm 

tomtarea

Simrishamn Mellby 3:145 2015-05-29
DP: Bostäder, friliggande eller 

sammanbyggda, 2 vån, 25% 
4 500 000              32                   140 625                     11 223                           401 

Simrishamn Rörum 72:24-40 2019-05-27
DP: Bostäder (friliggande), 

minst 800 kvm tomt, max 160 
3 000 000              17                   176 471                     14 734                           204 

Simrishamn Kvarnby 15:293 2021-10-29 Stadsplan: Bostäder, 2 vån. 6 900 000              24                   287 500                     20 604                           335 

Sjöbo Hemmestorp 3:3 2021-03-10 DP: Bostäder (småhus) 5 200 000              42                   123 810                   127 500                             41 

Sjöbo Svansjö 1:309 2020-08-07 DP: Bostäder (småhus) 6 000 000              61                     98 361                   166 322                             36 

Sjöbo Tigern 1 och 2 2019-08-01 DP: Bostäder 900 000                 815                       1 104                       1 222                           736 

Sjöbo Sågverket 5 2018-12-27 DP: Bostäder 475 540                 4                   118 885                       1 612                           295 

Sjöbo Viljan 11 2018-07-26 DP: Bostäder (radhus) 228 563                 1950                           117                       2 263                           101 

Sjöbo - 2020-11-11
DP: Bostäder (em- och 

tvåfamiljshus).
- - - - 100                         

Sjöbo - 2021-11-09 DP: Bostäder (småhus). - - - - 550                         

Skurup
Skurup 49:76 (Numera 

Södermanland 1-8)
2020-01-13

DP: Bostäder, totalhöjd 5,5 m, 

40 % BYA, minst 300 kvm 
750 000                 8                     93 750                       3 434                           218 

Skurup
Örsjö 21:27-31, regl. till 

Örsjö 16:25
2019-06-25

DP: Bostäder, friliggande, 2 

vån, byggnadshöjd max 3,2 m
1 450 000              12                   120 833                       3 761                           386 

Skurup DYBÄCK 42:12 2019-01-11
DP: Bostäder, friliggande, 1 

vån, max, minsta tomtstorlek 1 
3 000 000              1                3 000 000                       1 603                       1 871 

Skurup DYBÄCK 42:90 2018-09-19
DP: Bostäder, friliggande, 2 

vån, max, 1/6 får bebyggas, 
1 675 000              1                1 675 000                       1 511                       1 109 

Skurup Skivarp 11:68, del av 2017-08-29
DP: Småhus (friliggande resp 

radhus), 2 vån, 30 resp 40 % 
1 000 000              14                     71 429                       6 800                           147 

Tomelilla Råbocken 8 2019-08-09
DP: Bostäder (parhus), 2 vån, 

6m, 30 % exploatering
734 580                 18                     40 810                       6 678                           110 

Tomelilla Vildkatten 1 2020-07-01
DP: Bostäder (friliggande eller 

kopplade hus), 2 vån, 6m, 33 % 
758 505                 8                     94 813                       3 187                           238 

Tomelilla Geten 1 2022-01-27
DP: Bostäder (friliggande eller 

kopplade hus), 2 vån, 6m, 33 % 
778 000                 8                     97 250                       2 784                           279 

Ystad
Regnbågen 1-2, 6-9, Sillen 1-

3, Piggvaren 3
2014-09-26 DP: Bostäder (småhus) 2 300 000              10                   230 000                       6 458                           356 

Ystad
Lersnäckan 1, Strandsnäckan 

1
2020-10-21 DP: Bostäder. 7 566 720              25                   302 670                       6 756                       1 120 

Ystad Per Leander 1, 2 2021-04-22 DP: Bostäder. 8 274 000              22                   376 090                       3 765                       2 198 

Ystad Herrestad 64:11 2021-12-20 Stadsplan: Bostäder, 2 vån. 1 400 000              5                   280 000                       3 980                           352 

Ystad Nybrostrand 19:85 mfl 2017-05-24 Bostäder (småhus). - - 500 000 - -
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Utöver ovanstående noteringar har uppgifter från Svefas tidigare genomförda värderings- och analysuppdrag 
samt annan känd, men inte offentlig information, beaktats i värdebedömningen.  

Generellt 

Som grundförutsättningar för jämförelseköpen ovan gäller följande: 

- Kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark förutsätts (även då privata markägare initierar 
utveckling av byggrätter som föranleder utbyggnad av allmän platsmark). 

- Exploatörerna förutsätts bekosta projektering, markarbeten och uppförande av bebyggelse inom 
kvartersmark. 

- Kostnader för gator/vägar på allmän mark ingår, det vill säga att det inte tillkommer några kostnader 
för köparen av marken (om ej annat anges). Anslutningsavgifter för VA ingår däremot generellt inte. 

- Fördelningen av eventuella övriga kostnader mellan kommun och exploatör förutsätts regleras i ex-
ploateringsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen. 

Resultat  

I bedömningen beaktas läge/mikroläge, marknadsförutsättningar, prisutveckling, m.m. En särskilt viktig pa-
rameter är tomtstorlek.  

Markanvisningar-/överlåtelser för småhus i jämförelsematerialet ovan har i huvudsak skett till priser inom ca 
100 000 – 300 000 kr/tomt.  

Sett till kr/kvm tomtareal (köp som redovisas som kr/kvm tomt vid redan avstyckad tomt har ej beaktats) har 
dessa för småhus (friliggande) i huvudsak varierat mellan 180–340 kr/kvm tomtareal.  

Den starka utvecklingen på bostadsrättsmarknaden har medfört en stigande betalningsvilja-/förmåga för bo-
stadsbyggrätter. Inom flera delmarknader har det under senaste åren noterats markanvisningar-/överlåtelser 
till klart högre priser än tidigare (även försäljningar på den privata marknaden).  

Kommun Fastighet Datum Planförhållande Pris

 Byggrätt 

(kvm BTA el 

antal)

Kr/kvm byggrätt 

el kr/tomt Tomtarea

Kr/kvm 

tomtarea

Hörby Osbyholm 1:143 & 1:145 2020-09-14
DP: Bostäder, 1 vån, max 3,5 

m. Max bebyggelse 250 kvm 
800 000                 500                       1 600                       2 918                           274 

Hörby Häggenäs 3:88 2018-10-26
DP: Bostäder, 1-2 vån, minsta 

fastighetsstorlek är 700 kvm 
1 572 630              -  -                     10 146                           155 

Hörby Häggenäs 3:7 2018-10-26
DP: Bostäder, 1-2 vån, minsta 

fastighetsstorlek är 700 kvm 
3 213 305              -  -                     20 731                           155 

Hörby
Bjärsjölagård 1-4, Bordsjö 1-

2, delv av Hörby 43:47
2018-04-25

DP: Bostäder, minsta 

tomtstorlek 1 000 kvm, max 
- -  -  -                           500 

Hörby
Bosjökloster 3-5, Björksund 

2-4
2017-06-07

DP: Bostäder, minsta 

tomtstorlek 1 000 kvm, 30% 
5 178 702              6                   863 117                     10 399                           498 

Höör Persiljan 3 2014-06-17 DP: Bostäder, 2 vån. 2 700 000              19                   142 105                       6 558                           412 

Höör Persiljan 7 2014-12-19
DP: Bostäder, 2 vån+suterräng, 

6m.
4 000 000              2 050                       1 951  -  - 

Höör Trattkantarellen 1 2018-01-19
DP: Bostäder, 2 vån, 6m, 30 % 

av ytan får bebyggas
1 485 800              1 662                           894                       2 770                           536 

Klippan Del av Klippan 3:48 2021-02-03 DP: Bostäder, max 2 vån 1 680 000                                        800                       6 000                           280 

Klippan Klippan 3:376 2016-04-06
DP: Bostäder. För 

sammanbyggda hus: 2 vån, 
2 000 000              2 664                           751                       9 944                           201 

Osby Hasslaröd 2:108, 207-209 2014-04-16
DP: Bostäder, friliggande, 1 

vån, 4,5m.
900 000                 4                   225 000                       4 989                           180 

Perstorp Trumman 8 och 9 2020-01-22
DP: Bostäder, en och 

tvåbostadshus
172 147                 4                     43 037                       1 435                           120 

Åstorp Tärnan 2, 4, 6-9 2017-01-24
DP: Bostäder, friliggande, 1 

vån, 3,2 m, 45% BYA.
1 900 000              6                   316 667                       4 219                           450 

Åstorp Talltitan 8, 31, 34 & 35 2015-07-30
DP: Bostäder, friliggande, 1 

vån, 6,6m, 30% BYA.
730 000                 3                   243 333                     12 865                             57 

Östra Göinge Tränbäret 1-9 2016-03-09 DP: Bostäder. 550 000                 12                           550                       4 867                           113 
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Den långsiktiga efterfrågan bedöms som fortsatt god, men det råder viss osäkerhet kring prisutvecklingen på 
privatbostadsmarknaden framöver och hur detta påverkar de ekonomiska förutsättningarna för kommande 
projekt, något som även bedöms påverka marknaden för byggrätter (särskilt bostads-/äganderätter). 

Ortsprismetoden bedöms sammantaget motivera ett värde kring 200 000 – 250 000 kr/tomt vilket vid 14 
tomter ger ett värde om 177 – 220 kr/tomtarea.  

Exploateringskalkyl  
Exploateringskalkylen ska ses som ett stöd till ett bedömt marknadsvärde av byggrätterna och inte som en 
självständig värderingsmetod då ingående parametrar är alltför osäkra. Kalkylen avser inte ett specifikt pro-
jekt, utan en rimlig kommande bebyggelse med avseende på aktuella förutsättningar. 

Exploateringskalkylen omfattar två alternativ, vilket till viss del kan ses som en känslighetsanalys.   

Det har endast skett ett mycket begränsat antal lagakraftvunna överlåtelser av moderna friliggande småhus 
i Tomelilla de senaste åren varför även Sjöbo har inkluderats i materialet. Priserna för moderna friliggande 
småhus har under senare år i huvudsak legat kring 28 000 – 30 000 kr/kvm BOA.  

Bygg- och exploateringskostnaderna varierar stort, men bedöms i huvudsak ligga inom ett intervall om 24 000 
– 28 000 kr/kvm BOA. Kostnaderna varierar beroende på typ av bostad (friliggande, parhus, rad-/kedjehus), 
storlek (antal våningar, BOA), utformning, kvalitet (”ambitionsnivå”), tomt, m.m. Det har noterats kraftigt sti-
gande priser under det senaste året, vilket till stor del är ”corona-relaterat”.  

Det tillkommer kostnader för anläggningar inom kvartersmark samt marknadsföring/försäljning o.d. Kostna-
der som inte är direkt hänförliga till värderingsobjektet (kostnader utom kvartersmark) har emellertid inte be-
aktats. 

Värderingsobjektet har laga kraftvunnen detaljplan, men med hänsyn till tid för projektering o.d. beaktar kal-
kylen en tid till exploatering om 1 år. En köpare förmodas inför ett förvärv räkna med en kalkylränta om 3,5% 
per år för att nuvärdesberäkna byggrättsvärdet. 

Någon etappvis exploatering har inte beaktats.  

I exploateringskalkylen har beaktats ett pris kring 28 000 – 30 000 kr/kvm BOA (135 m2 BOA). 
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Resultat  

Exploateringskalkylen bedöms sammantaget resultera i ett värde kring 180 000 – 230 000 kr/tomt. 

 

 

 

  

Exploateringskalkyl - "Tomelilla"

Katergori/Etapp Alternativ 1 Alternativ 2
+ Marknadsvärde färdigt småhus (kr/tomt inkl. byggnad) 3 780 000 4 050 000

Uppskattad snittarea (kvm BOA) 135 135
Markkostnader, anläggningar inom kvartersmark (kr/tomt) -150 000 -150 000
Rivningskostnad (kr/tomt) 0 0
Entreprenad- och byggherrekostnader (kr/kvm BOA) -3 240 000 -3 375 000
Marknadsföring/försäljning (kr/tomt inkl. byggnad) -50 000 -50 000

- Summa produktionskostnader (kr/tomt inkl. byggnad) -3 440 000 -3 575 000

= Netto (kr/tomt inkl. byggnad) 340 000 475 000

- Projektvinst / risk (kr/tomt inkl. byggnad) 153 000 237 500
= Byggrättsvärde (kr/tomt inkl. byggnad) 187 000 237 500

Byggrätt (antal tomter) 14 14
Genomsnittlig exploateringstid efter lagakraftvunnen plan (år) 1,0 1,0
Real kalkylränta (%) 3,5% 3,5%
Nuvärde (kr/tomt) 180 676 229 469
Bedömt värde (kr) 2 529 469 3 212 560
Bedömt byggrättsvärde (kr/tomt) 180 676 229 469
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7. Slutsatser 

Resultat 
Ortsprismetoden   cirka 200 000 – 250 000 kronor 
Exploateringskalkylen   cirka 180 000 – 230 000 kronor 

I den sammanvägda marknadsvärdebedömningen beaktas resultatet från båda metoderna, men störst vikt 
läggs vid ortsprismetoden. 

Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid 
värdetidpunkten 2022-04-12 till: 

3 200 000 Kronor 
Tre miljoner tvåhundratusen kronor 

vilket motsvarar: 

- Cirka 203 kr/kvm tomtarea 

- Cirka 230 000 kr/tomt 

 

Malmö 2022-04-12 

 

Susanne Nylén 

Civilingenjör Lantmäteri 

av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 

Bilagor 
Bilaga 1  Ortspris 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 

24



2022-04-12 Ordernummer: 180 840
Fastighetsbeteckning: Tomelilla Tomelilla 237:59

 

Bilaga 1 
Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
 

 

 

25



2022-04-12 Ordernummer: 180 840
Fastighetsbeteckning: Tomelilla Tomelilla 237:59

 

Bilaga 1 
Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
 

26



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING TOMELILLA TOMELILLA 237:59 Sidan 1 av 5
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2022-03-28 17:21

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

TOMELILLA TOMELILLA 237:59 2020-02-25 2019-01-23 12:11 2022-03-28
Nyckel: 120611835
UUID: 909a6a5e-cfb9-90ec-e040-ed8f66444c3f
Distrikt: Tomelilla
Nr: 101094

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6155241.1 433202.6

AVSKILD MARK
Beteckning
TOMELILLA HAREN 2, 3, 4, 5, 6
TOMELILLA NOSHÖRNINGEN 11, 12, 19
TOMELILLA TOMELILLA 236:306, 236:307, 236:310, 236:311, 236:589
Beskrivning: Lotten har ingått i sammanläggning (DEL AV), Ej sammanläggning/avstyckning

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 15 800 kvm 15 800 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
19320427-3761
Jakobsson-Thor, Berit Hildegard
JAKOB PERSVÄGEN 2 LGH 1302
232 31 ARLÖV
Arv: 1983-06-28 Andel: 1/2

1/2 1983-07-13 83/925

19620810-4106
Larsson, Ingrid Christina
MAGNEHILDSVÄGEN 113
253 42 VALLÅKRA
Bouppteckning: 2007-06-13 Andel: 1/2

1/2 2007-08-31 07/26880

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Stadsplan 1984-07-09

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2018-01-08

1160-P84/0709/1

Fornlämningar Datum Akt
Fornlämning Registrerad: 2006-11-05 L1991:5014

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, TOMTMARK TILL HELÅRSBOSTAD (210)
334275-4
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2021

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
1 440 000 SEK 1 440 000 SEK 15800 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
19320427-3761
Jakobsson-Thor, Berit Hildegard
JAKOB PERSVÄGEN 2 LGH 1302
232 31 ARLÖV

1/2 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Fysisk person

19620810-4106
Larsson, Ingrid
MAGNEHILDSVÄGEN 113
253 42 VALLÅKRA

1/2 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Fysisk person

Värderingsenhet småhusmark 15655266
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
1 440 000 SEK 1270001 Trädgårdsanläggning saknas

helt
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
800 kvm Vatten saknas./Avlopp saknas Ej strand- eller strandnära

tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Antal lika värderingsenheter

Friliggande Avstyckningsbar 16

SKATTETAL
Skattetal Typ av skattetal
121/2240 Mantal
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ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Laga skifte, Littera: XE 1871-12-27 11-TRY-42
Gränsbestämning 1934-10-02 1160K-431/1934
Fastighetsreglering, Littera: 1-3 1977-12-30 11-TOM-1525/77
Fastighetsreglering 1984-03-02 1160-90
Fastighetsreglering 1997-02-05 1160-665
Fastighetsreglering 2005-11-29 1270-1071
Fastighetsreglering 2007-12-20 1270-1178
Fastighetsreglering 2019-01-04 1270-2018/41

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
L-TRYDE TOMELILLA 3,4,6,7:19 1916-07-05
L-TRYDE TOMELILLA 10:19 1927-10-29
L-TOMELILLA STG 408+/420/ 1990-03-07 1181-506

URSPRUNG
TOMELILLA TOMELILLA 10:1
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:2000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:10000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:50000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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   2017-01-18 Ver 3 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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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: Henrik Lundblad  
Titel: Enhetschef näringsliv och exploatering 
E-post: henrik.lundblad@tomelilla.se 
Mobil: 070 – 995 82 08 

Diarienummer: SBN 2022/82 
 
Datum 3 maj 2022 

 

Riktlinjer för försäljning av tomtmark för 
privatbostad 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att ta fram riktlinjer för 
försäljning av tomtmark för privatbostad samt redogöra för dessa vid nästkommande 
sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommun kommer inom kort att införa en e-tjänst till den kommunala 
tomtkön. Detta för att säkerställa en mer rättssäker och aktuell kö. Detta då det 
tidigare har varit svårt att bedöma aktualiteten i tomtkön då man inte varit tvungen 
att förnya eller bekräfta sin plats. 

Tidigare har också företag kunna ställa sig i kö på inte sällan flera tomter. 
Förvaltningen föreslår att tomtkön enbart skall vara för privatpersoner där företag 
kommer att erbjudas bostadsmark via markanvisningar och markanvisningsavtal. 

Kopplat till aktualiteten och för att möta kommuninvånarens förväntan anser vi 
också att man bara skall kunna stå i kön på de områden där vi har ett planuppdrag 
för att frigöra tomter. 

En kommuns hemsida är inte en naturlig kanal för att sälja bostäder eller 
bostadsmark där majoriteten av bostäderna förmedlas eller marknadsförs via 
hemsidor som Hemnet. Det är bara registrerade mäklarfirmor som får förmedla 
tomter via Hemnet, varför vi föreslår att vi för vissa objekt skall kunna samarbeta 
med upphandlade mäklare.   
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Ekonomiska konsekvenser 
Förtydligandet av riktlinjerna kommer att göra att förvaltningen får en tydligare och 
effektivare styrning.  

Genom att använda sig av mäklare torde det inte vara orimligt att kommunen når fler 
intressenter varför priset för tomterna borde kunna gå upp vilket på sikt vore positivt 
för ett allmänt ökat bostadsbyggande.    

Barnperspektivet 
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.  

Miljöperspektivet 
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.  

Uppföljning 
Följ upp pris och prisförändringen av försäljning via mäklare efter ett år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad, 2022-05-
05. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Henrik Lundblad 

Enhetschef näringsliv och exploatering 

 

Beslutet skickas till:  

 

Henrik Lundblad, näringslivschef 
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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: Henrik Lundblad  
Titel: Enhetschef näringsliv och exploatering 
E-post: henrik.lundblad@tomelilla.se 
 
Mobil: 070 – 995 82 08 

Diarienummer: SBN 2022/84 
 
Datum 3 maj 2022 

 

Exploateringsavtal - Baby Invest 
Fastigheter AB och Bo Ohlsson i 
Tomelilla AB 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att förhandla med Baby 
Invest Fastigheter AB och Bo Ohlsson i Tomelilla AB om ett exploateringsavtal för 
att realisera planen för det framtida handelsområdet. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommun har tidigare sålt mark och skrivet ett planavtal med Baby Invest 
AB som möjliggör en betydande utbyggnad av Bo Ohlsson handelsområde. En 
kommun har begränsat med möjligheter att ställa krav i en detaljplan varför den 
gängse processen är att man vid en större exploatering även skriver ett 
exploateringsavtal som reglerar genomförandet av exploateringen, dess lösningar i 
detalj med en tydlig ansvarsfördelning, samt fördelning av kostnader. 

Exploateringsavtalet skall reglera marköverlåtelser, vem som tar vilka kostnader för 
tex allmän platsmark, flytt av exempelvis vatten- och avloppsledningar samt olika 
typer av kompensationsåtgärder. Om möjligt skall avtalet också innehålla en tids- och 
projektplan samt reglera säkerhet för kommunens åtaganden. 

Ekonomiska konsekvenser 
All exploatering får ekonomiska konsekvenser. Genom att reglera exploateringen i ett 
avtal skapar man en förutsägbarhet och minimerar risken för oförutsedda kostnader.  
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Barnperspektivet 
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.  

Miljöperspektivet 
Exploateringsavtalet reglerar åtgärder för dagvatten samt skydd för de djurarter som 
etablerat sig på exploateringsområdet. 

Uppföljning 
Förslag till avtal till nästkommande SBN. Följ upp exploateringen och dess budget 
efter genomförandet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Enhetschef Näringsliv och Exploatering, 2022-05-05. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Henrik Lundblad 

Enhetschef näringsliv och exploatering 

 

Beslutet skickas till:  

 

Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef 

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

Tomelilla kommun, Enhetschef Näringsliv och Exploatering, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

Handläggare: Henrik Lundblad  
Titel: Enhetschef näringsliv och exploatering  
E-post: henrik.lundblad@tomelilla.se 
Mobil: 070 – 995 82 08 

Diarienummer: SBN 2022/43 
 
Datum 3 maj 2022 

 

Förslag till tomtpriser (momsbefriat) 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 
tomtpriser (momsbefriat) 2023 i enlighet med förvaltningens förslag med 
handlingsid: Sbn 2022.648. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunens taxor och avgifter. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att:  

• För de taxor som kan indexregleras enligt konsumentprisindex (KPI) ska 
detta göras enligt tidigare taxa för bostadstomter med en möjlighet att ta ut 
en högre taxa genom anbud (mäklare)för de stycketomter som inte avropats 
via tomtkön.  

• Taxan för verksamhetsmark justeras till 135 kronor/m2 plus index enligt 
ovan. 

• Framtida indexuppräkning efter uppräkning om aktuellt skall sättas till 
oktober 2022. 

Förvaltningen har tagit del av taxorna i angränsande kommuner för bostäder och 
verksamheter. Det finns ett betydande spann i kommunerna inte sällan beroende på 
område och tid för exploatering. Varför det är svårt att göra en exakt jämförelse. 
Förvaltningen har också nyligen värderat ett område med 17 bostadstomter med 
hjälp av ett externt värderingsinstitut. Värderingen jämförde tomtförsäljning i 
Tomelilla och angränsande kommuner. 
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Kostnaderna för att anlägga allmän platsmark har gått upp betydligt de senaste åren 
vilket påverkar verksamhetsmark mer då antal tomter är färre då de oftast är större 
men med samma behov av tillgänglighet och infrastruktur.  

Ekonomiska konsekvenser 
Högre tomtpriser som fortfarande är rimliga borde ge ett bättre resultat och en bättre 
balans i exploateringsprojekten.  

Barnperspektivet 
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.  

Miljöperspektivet 
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.  

Uppföljning 
Följa upp exploateringskalkylen på områdena årligen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad, 2022-05-
03. 

Förslag till tomtpriser (momsbefriat) 2023, handlingsid: Sbn 2022.648. 

 

Enhetschef Näringsliv och Exploatering  

 

 

Henrik Lundblad 

Enhetschef näringsliv och exploatering  

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2022-xx-xx 
Beslutsparagraf: Kf § xx/2022 
Börjar gälla: 2023-01-01 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Enhetschef näringsliv 
och exploatering 
Följs upp: Årligen 

Diarienummer: Ks 2022/xx 
 

Kommunal författningssamling 
Nr E xx:xx 

 
 
 

R E G E L D O K U M E N T T A X O R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomtpriser 
(momsbefriat) 
2023 
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Tomelilla kommuns 
styrdokument 

Regeldokument 
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta. 
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser 
som kan påverka kommuninvånare eller företag. 
R E G E L E M E N T E N R I K T L I N J E R R U T I N E R 

 
Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N P R O G R A M O C H S T R A T E G I E R P L A N E R H A N D L I N G S P L A N E R 

41



3 (3) 

 

Tomtpriser (momsbefriat) 2023 
 
 

Gäller för gamla bostadsområden samt strötomter för småhus 
 

Småhus (1) Hustyp Grundavgift Per m² tomtyta 

Tomelilla och 
Brösarps tätort 

Gr 1 
 
Gr 2 

 
Andel i mark- 
samfällighet 

236 000 kr 
 
106 000 kr 

+ 130 kr 
 
+ 59 kr 

 
+ 59 kr 

Övriga orter Gr 1 
 
Gr 2 

 
Andel i mark- 
samfällighet 

89 000 kr 
 
77 000 kr 

+ 59 kr 
 
+ 59 kr 

 
+ 59 kr 

Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till tätorten Tomelilla (avgränsning 
öster om riksväg 19) 

 

Flerfamiljshus  Per m2 + indexuppräkning 
Tomelilla tätort Andel i 

marksamfällighet 
Grundpris 472 000 kr samt 118 kr/m2/tomtyta 

Industrimark  13589 kr/m2/tomtyta 
 
 

(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 

 
Tomtpriserna ovan regleras med index, KPI med oktober 202207 som 
utgångsmånad. Grundavgift regleras till 1000-tal och m2 till heltal. 

 
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 och eller BTA (bruttototalarean). Priser på tomter som 
inte säljs exploateringsåret räknas upp med index. 

42



 

 

   

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

Tomelilla kommun, VA (vatten & avlopp), Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/66 
 
Datum 10 maj 2022 

 

Förslag till Va-taxa 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa taxan för vatten 
och avlopp för verksamhetsåret 2023 i enlighet med Österlen VA AB:s förslag med 
handlingsid: Sbn 2022.649. 

Ärendebeskrivning 
Österlen VA AB föreslår att brukningsavgifterna inför 2023 höjs med 2,5 %.  

 
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. Den ökade 
oron i omvärlden har lett till att kostnadsökningarna riskerar att stiga snabbare än vad 
som tidigare beräknats.  
 
Va-verksamheten påverkas indirekt av ökade råvarukostnader vilket branschens 
leverantörer redan flaggat för. Stora satsningar behöver göras på säkerhetshöjande 
åtgärder för att skydda verksamheten mot yttre påverkan och säkerställa en god 
leveranskapacitet även i framtiden. 
 
Föreslagen ökning av taxan innebär att kostnaden för ett medelhushåll (150 m3/år) i 
Tomelilla kommun år 2023 ligger på 9 933 kronor/år. Den rörliga avgiften för vatten 
och avlopp 39,59 kronor per förbrukad kubikmeter vatten (1000 liter). 
 
Se bilaga: Överlämning av ärende Va-taxa, handlingsid: Sbn 2022.650. 
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2 (2) 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagen höjning av brukningsavgiften är kopplad till ökade kostnader kring 
produktionen. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Översyn av taxor och avgifter sker årligen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-05-10. 

Överlämning av ärende Va-taxa, handlingsid: Sbn 2022.650. 

Förslag till Va-taxa 2023, handlingsid: Sbn 2022.649. 

Österlen VA AB - Förslag driftbudget 2023, handlingsid: Sbn 2022.626. 

Österlen VA AB - Förslag investeringar 2023 med plan 2024-2026 detaljerad, 
handlingsid: Sbn 2022.627. 

Österlen VA AB - Förslag investeringar 2023 med plan 2024-2026 övergripande, 
handlingsid: Sbn 2022.628. 

 

VA (vatten & avlopp)  

 

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 
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Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Nybogatan 2B, 273 30 Tomelilla  
0417-77 78 00 l osterlenva.se l kontakt@osterlenva.se  

 

  

  

 
 
 

Överlämnande av ärende för beslut i kommunen 
 

Vad ska beslutas? 
Österlen VA föreslår Kommunfullmäktige i Tomelilla fastställa taxan för vatten och avlopp för 
verksamhetsåret 2023 enligt förslag. 
 
 
Handläggare:  Cornelia Berglund 
Chef: Johan Persson 
Sammanfattning av ärendet: 
Österlen VA föreslår att brukningsavgifterna inför 2023 höjs med 2,5%. 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. Den ökade oron i omvärlden har lett till att 
kostnadsökningarna riskerar att stiga snabbare än vad som tidigare beräknats. VA-
verksamheten påverkas indirekt av ökade råvarukostnader vilket branschens leverantörer 
redan flaggat för. Stora satsningar behöver göras på säkerhetshöjande åtgärder för att skydda 
verksamheten mot yttre påverkan och säkerställa en god leveranskapacitet även i framtiden. 
 
Föreslagen ökning av taxan innebär att kostnaden för ett medelhushåll (150 m3/år) i Tomelilla 
kommun år 2023 ligger på 9 933 kronor/år. Den rörliga avgiften för vatten och avlopp 39,59 
kronor per förbrukad kubikmeter vatten (1000 liter). 
 
I figuren nedan redovisas årskostnaden för VA i Tomelilla (2021) tillsammans med våra 
grannkommuner och andra jämnstora kommuner i Skåne. Tomelilla ligger här strax över 
genomsnittet.   
 

 
 
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 
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Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Nybogatan 2B, 273 30 Tomelilla  
0417-77 78 00 l osterlenva.se l kontakt@osterlenva.se  

 
 
Taxeförändringar under planåren 2024-2026 
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 succesivt håller på att 
återhämtas. Under år 2021 gjordes ett negativt resultat på 2 060 tkr kronor till följd av 
utbetalningar från tidigare års översvämningar betalades ut. Detta innebär att resultatfonden 
ligger på minus 3 700 tkr inför år 2022. Resultatet under år 2022 beräknas bli plus 1 850 tkr 
kronor vilket skulle innebära att resultatfonden är minus 1 850 tkr efter år 2022.  
 
Prognosen för år 2023 visar dock ett överskott på 1 600 tkr vilket innebär att underskottet 
från år 2019 är reglerat inför planåren 2024-2026. 
 
Tomelilla kommun står har ett stort behov av investeringar i sina VA-anläggningar. Ett av de 
största investeringsprojekten framöver är ombyggnation av Tomelillas största vattenverk 
Granebo.  Detta kommer att resultera i ökade kapitalkostnader som kommer att falla ut i 
slutet av planperioden. För att undvika stora svängningar i taxehöjningar så föreslås att 
taxehöjningarna från 2024 och framåt sker med en jämn ökning av 5% årligen. 
 
Översyn av taxekonstruktionen 
I samband med taxebeslutet inför 2020 gavs ett uppdrag att se över taxekonstruktionen och 
inför taxebeslutet 2021 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 2023. En del i 
nämnda översyn kommer att inbegripa en utredning av vilken eventuell påverkan ett 
införande av Svenskt Vattens normalförslag för VA- taxa P120 innebär.   
 
Bakgrundshandlingar: 
Förslag driftbudget 2023 
Förslag investeringar 2023 med plan 2024-2026 övergripande 
Förslag investeringar 2023 med plan 2024-2026 detaljerad 
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VA-taxa 2023  
 

för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Godkänd av kommunfullmäktige den dag månad år. 
 
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, VA-enheten. 
 

§ 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. 
 
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. 
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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 

56 254 kr 
 

70 318 kr 
 

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

42 548 kr 
 

53 185 kr 
 

c) en avgift per lägenhet 27 520 kr 
 

34 400 kr 
 

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

9 892 kr 
 

12 365 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 

56 254 kr 
 

70 318 kr 
 

b) 
 

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

42 548 kr 
 

53 185 kr 
 

c) 
 

en avgift per m2 tomtyta 13,27 kr 
 

16,59 kr 
 

d)* 
 

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

9 892 kr 
 

12 365 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 

10,32 kr/m2 
 

12,90 kr/m2 
 

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

1,03 kr/m2 
 

1,29 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) 

 
3 195 kr 

 
7 932 kr 

 
19 006 kr 

 
31 649 kr 

 
47 486 kr 

 
79 107 kr 

 
126 568 kr 

 
189 892 kr 

 
3 994 kr 

 
9 916 kr 

 
23 757 kr 

 
39 561 kr 

 
59 358 kr 

 
98 884 kr 

 
158 210 kr 

 
237 364 kr 

b) Rörlig avgift per m3 levererat   

vatten & avlopp 
 
avlopp 
 
vatten 

31,67 kr 

19,00 kr 

 12,67 kr 

39,59 kr 

23,75 kr 

15,84 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 819 kr 1 024 kr 

Uppsättning av vattenmätare 819 kr 1 024 kr 

Avstängning av vatten 819 kr 1 024 kr 

Påsläpp av vatten 819 kr 1 024 kr 

Uppsättning och nedtagning av  
strypbricka i vattenmätare 

1 013 kr 1 266 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 484 kr 1 855 kr 

Tömning av vattenmätarbrunn 515 kr 644 kr 

Besök i onödan 1 013 kr 1 266 kr 

Avläsning på grund av utebliven självavläsning 
trots påminnelse 

1 013 kr 1 266 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 4,05 kr/kg 

BOD7, biokemisk syreförbrukning  300 g/m3 5,07 kr/kg 

Ptot, totalfosfor 14 g/m3 40,53 kr/kg 

Ntot, totalkväve 40 g/m3 76,00 kr/kg 
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16.3 Avgifter för mottagning av slam utgår med: 

 Utan moms Med moms  

Icke avvattnat slam 130 kr/m3 
 

163 kr/m3 

Komprimerat slam 177 kr/m3 
 

221 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 7 855 kr 9 819 kr 

1 001 – 2 000 m2  10 660 kr 13 325 kr 

2 001 – 4 000 m2 21 228 kr 26 535 kr 

4 001 -  26 652 kr 33 315 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 (2021) 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 2023-01-01. 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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Förslag driftbudget 2023
Tomelilla

Utfall Budget Budget

2021 2022 2023
Verksamhetens intäkter
Anslutningsavgifter 950 635 688
Brukningsavgifter 37851 38898 39870
S:a intäkter 38801 39533 40558
Gnm.sn förändringa av Brukningsavgifter 3,0% 0,0% 2,5%

Verksamhetens kostnader
Drift och Underhållskostnad 31987 28000 28500
Avskrivningskostnad 8874 9681 10452
S:a kostnader 40861 37681 38952

Resultat
Årets resultat: -2060 1852 1607
Ackumulerat resultat (överskott/underskott) -3703 -1851 -244
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Förslag Investeringsbudget
Tomelilla

Budget Plan Plan Plan Totalt

Anläggning 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Vattenverk
Granebo 250 500 500 75000 76250

Ombyggnad Eljaröds vattenverk 2250 2250
Mindre investeringar 1000 1000 1000 1000 4000

Reservoarer
Ny reservoar Granebo 5000 5000
Mindre investeringar 250 250 100 100 700

Tryckstegring
Mindre investeringar 250 250 250 250 1000

Avloppsreningsverk
Skåne Tranås ombygg. Bassäng 650 650

Övraby modernisering 1200 1200
Mindre investeringar 1000 1000 1000 1000 4000

Avloppspumpstationer
Smedstorp ombyggnad 500 500

Spjutstorp ny pst (ersätter arv) 10000 10000
Säker kommunikation 1000 1000

Mätning bräddningspunkter 500 500 500 1500
Mindre investeringar 1000 1000 1000 1000 4000

Ledningsnät
Överföring spill Spjutstorp-Tomelilla 500 500 18000 19000

Brogatan separering 80m 1200 1200
Mellanvägsgatan sanering kombi 250m 3750 3750

Vattenledning T-lilla - Lunnarp relining 1100m 1700 1700
Nygatan-Skomakareg sanering kombi 250m 3750 3750

Ekelingatan sanering kombiledning 150m 2250 2250
Skogsgatan sanering 470m 7000 7000

Lagerhusgatan-Stoppg-Backag sanering kombi 900m 13500 13500
Österlengatan-Prästg sanering kombi 600m 9000 9000

Dalg-Idrottsg sanering kombi 800m 12000 12000
Per Ågas gata-Stormg sanering kombi 2700 2700

Åbogatan sanering 160m 2400 2400
Digitala vattenmätare 500 500 500 500 2000
Mindre investeringar 1000 1000 1000 1000 4000

VA-serviser (självfinansierade)
Anslutning inom VO 1000 1500 1500 1500 5500
Exploateringsområde (självfinansierade)

Tingvallaområdet 0
Svampa-området 0

Västra industriområdet 0
0

Summa investeringsplanering 29450 23900 38100 110350 201800
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Förslag Investeringsbudget
Tomelilla

Budget Plan Plan Plan Totalt

Anläggning 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Vattenverk 3500 1500 1500 76000 82500
Reservoarer 250 250 100 5100 5700
Tryckstegring 250 250 250 250 1000
Avloppsreningsverk 1650 2200 1000 1000 5850
Avloppspumpstationer 2500 1500 1500 11500 17000
Ledningsnät 20300 16700 32250 15000 84250
VA-serviser 1000 1500 1500 1500 5500
Exploateringsområde
Summa investeringsplanering 29450 23900 38100 110350 201800
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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: 070 – 995 81 34   

Diarienummer: SBN 2022/43 
 
Datum 27 april 2022 

 

Remissvar mål och budget 2023 med 
plan för 2024–2025 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar besvara kommunstyrelsens budgetremiss, 
inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025, 
i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2022.653. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar översända förslag till investeringar till 
kommunstyrelsen, handlingsid: Sbn 2022.651. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och 
avgifter 2023 i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2022.652. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 16/2022) fastställa 
planeringsförutsättningarna för mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 samt 
remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande. 

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

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

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i detta läge av processen. 
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2 (2) 

Barnperspektivet 
Nämndens förslag till mål har med barnperspektivet. Det finns även ett antal förslag i 
investeringsdelen som kan påverka barn och ungdomar positivt. 

 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet. 

 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-04-27. 

Remissyttrande mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 - 
samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 2022.653. 

Förslag till taxor och avgifter 2023, handlingsid: Sbn 2022.652. 

Förslag till investeringar 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: Sbn 2022.651. 

Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 2024-
2025, handlingsid: Sbn 2022.449. 

Planeringsförutsättningar 2023 – 2025, handlingsid: Sbn 2022.591. 

 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till: 

 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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Förvaltningens yttrande 
 
Nämndens ansvarsområde 
 
• Upprättande a v myndighetshantering av planer (övergår till KS 2023) 
• Upprättande av kartor (övergår till KS 2023) 
• Naturvård (delas av KS och SBN) 
• Exploatering och tomtförsäljning (övergår till KS 2023) 
• 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 (övergår till KS 

2023) 
• 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. Tidigare år har fokus varit på Tomelilla tätort, men det är 
lika viktigt att fokusera på hela kommunen när det gäller trygghet. Nedskräpning är en del i 
otryggheten och där har verksamheten ett ansvar tillsammans med andra fastighetsägare. 
Belysning är en annan faktor som kan öka eller minska otryggheten. 
 
Samhällsbyggnadsverksamheten ska arbeta aktivt med att minska klimatpåverkan genom att välja 
livsmedel med låg klimatpåverkan, men också med dagvattenpolicy/plan som effekt av ändrade 
klimatförhållanden. Likaså är det med invasiva arter där kommunen som fastighetsägare har ett 
ansvar att bekämpa dem.  
 
Stor del av dygnet används inte de kommunala lokalerna. Efter kontorstid borde det möjliggöras 
att allmänhet eller föreningar att kunna boka våra lokaler. Detta borde öka intresset för 
kommunen som aktör, men också att möjliggöra det som föreningar efterfrågar normalt sett mest 
– nämligen tillgång till lokaler. En sådan lokal som borde lämpa sig för detta är ändamål är 
”Ägget är löst”. 
 
Medborgarundersökningen visar att Tomelilla kommun får lägre betyg än andra kommuner inom 
följande områden inom nämndens verksamhetsområde: 
• Utbud av gång- och cykelbanor 
• Belysta motionsspår 
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• Skötsel på allmänna platser 
• Fler lekplatser och parklekar, utegym 

 
En del av detta kan verka märkligt. Kommunen bygger cykelbanor, utegym och lekplatser varje 
år, men trots detta så blir medborgaren inte nöjd. Förvaltningen har ingen förklaring till detta 
utan kan bara konstatera att förvaltningen kanske ska kommunicera än tydligare om detta.  
 
Kommunens tjänstebilar är främst gasbilar eller dieselbilar. Det är dock tydligt att det finns andra 
tjänstebilar och kommande framtida tjänstebilar som kommer att vara eldrivna. Förvaltningen 
anser därför att en utmaning är att påbörja arbetet att ta fram en standard för laddstolpar för 
tjänstebilar som ska laddas vid kommunala fastigheter. Beroende på typ av laddare, antalet osv 
har det påverkan på fastighetens el kapacitet. Detta handlar således inte om publika laddstolpar 
eller laddstolpar för kommunala tjänstemäns egna elbilar eller förmånsbilar, utan omfattar enbart 
de tjänstebilar som krävs i tjänsten tex för vård- och omsorgspersonal. Förvaltningen är 
övertygad om att plansidan kan hänvisa mark för publika laddstolpar kommer marknaden att ta 
ansvaret för publika laddstolpar. I andra kommuner finns det publika laddstolpar, men där är det 
antingen det kommunala energibolaget eller det kommunala parkeringsbolaget som hanterar detta 
som en del i deras kommersiella utbud till kunder. I kommunen är det Österlenhem som börjar 
erbjuda sina kunder möjlighet till laddning. 
 
Elfordon påverkar trafiksäkerheten. Fordonen är tämligen tysta och hörs därmed mindre när de 
rör sig i samhällena. Elfordon är också normalt sett tyngre än fossila fordon.  
 
Utifrån livskvalitetsprogrammet och den 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. 
 
Kommunen är som markägare med i ett antal dikningsföretag och är också med i Vattenrådet 
som markägare. En utmaning som markägare i dessa två olika aktörer är dels de ibland snabba 
beslut som måste tas vid olika händelser, men även medlemsavgiften i dikningsföretagen. När det 
gäller Vattenrådet så finns det en otydlighet vilka konsekvenser som det har för kommunen som 
markägare. Det finns även här snabba åtgärder som kräver att markägaren som kräver 
ekonomiska medel. 
 
Slutligen prisökningar. För närvarande har Sverige sett prisökningar på energi, bränsle, livsmedel, 
byggnadsmaterial etc. Dessa påverkar driftbudgeten för nämnden. Den ramjustering som görs 
motsvarar inte de kostnadsökningar som vi redan nu ser och förvaltningen har svårt att se att det 
kommer att lägre priser under 2023. 
 
Följande nyckeltal kommer att användas. Något enstaka nyckeltal kan senare användas som 
mätetal till målen.  
 
• CO2 - ekvivalent inom livsmedel (per kilo livsmedel) 
• Ökad produktion med förnybar el (antal kWh) 
• Trygghetsmätning (tätorten Tomelilla) 
• Nya gång/cykelvägar (antal löpmeter) 
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• 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.  
 
Samhällsbyggnadsverksamheten har behov av en funktion som arbetar och spanar efter 
strategiska lösningar. I innevarande budget finns en sådan satsning, men det är tveksamt om den 
tjänsten kan komma att tillsättas då det uppstått en situation där det krävs att en konsult tas in för 
att slutföra ett uppdrag åt länsstyrelsen och då krävs en omprioritering av resurser för att nå en 
budget i balans för 2022. 
 
Ett orosmoment som finns under 2022, men som också finns inför 2023 är vilka 
kostnadsökningar som kommer på såväl energi, bränsle, livsmedel som byggnadsmaterial. Det är 
prisökningar som är betydligt högre än den uppräkning som ramen har räknats upp med. 
Livsmedelspriserna kommer även behöva slå igenom på vilket pris som skolan betalar till 
nämnden och likaså maten inom äldreomsorgen.  
 
På lång sikt bör kommunen överväga hur mycket resurser som ska satsas på 
samhällsbyggnadsverksamheten. 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 bör kunna 
hantera en del av utmaningarna. 
 
Taxor- och avgifter 
Förvaltningen föreslår att taxor och avgifter räknas upp enligt bifogad bilaga.  
 
 
Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet 
Nämndens förslag till mål har med barnperspektivet. Det finns även ett antal förslag i 
investeringsdelen som kan påverka barn och ungdomar positivt.  
 
Nämndens förslag till mål för 2023 
Nämnden har valt att formulera sina mål enligt nedan: 

• Minska vår klimatpåverkan 
• Skapa tryggare utemiljö i Tomelilla  

 
Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning 
Målet är att vara en attraktiv arbetsgivare. 
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Målet kommer att kunna mätas genom till exempel personalomsättning eller hur många personer 
som söker utannonserade tjänster.  
 
Investeringsbudget 
Förvaltningen redovisar i bilaga 4 de investeringar som är aktuella. Bilagan visar att vårt förslag 
till investeringar är: 
För 2023 – 66 700 tkr 
För 2024 – 47 350 tkr 
För 2025 – 41 900 tkr                      
 
Utöver detta finns även Österlen VA:s föreslagna investeringar, se bilaga. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sammanställning avgifter och taxor – Samhällsbyggnadsnämnden 2023 
När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för 
2023 fastställs utifrån KPI oktober 2022 vilket redovisas i december 2022. 
  
Samhällsbyggnad 
      
Upplåtelse av mark på offentlig plats 2020-2021 2022 2023 
 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 9 kr/ m2 
per 

påbörjad 
vecka 

462 kr 
 

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 8 kr/m2 per 
påbörjad 

vecka 

462 kr Uppräknas 
enl KPI 

Uppräknas 
enl KPI 

A2 Annat    
* – Cirkus 

 
 
Brandvakt vid cirkusföreställning 

Självkostnad 
för städning 
och 
förbruknings-
avgifter 
Räddningstjänst
ens prislista 

 Oförändrad  Självkostna
d för 
städning 
och 
förbruknin
gs-avgifter 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

  2020-2021 2022 2023 
* – Reklamanordning (affischer, tavlor, skyltmonter 

etc.) 
450 kr per ansökan 462 kr 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 

10 kr/m2 per 
påbörjad vecka 
eller grundavgift 
20 611 kr plus 2 
kr/m² per påbörjad 
vecka. Lägsta 
alternativ tillämpas. 
Minsta avgift 462 
kr 

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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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

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 Självkostnadspris 

 
 
 

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 

 
Självkostnadspris 
 
 
Ingen avgift 

 
 
 
 

D 2 Avstängning av gata 
(tillåtes endast undantagsvis) 

    

 – Vid kommersiellt och övrigt syfte  300 kr per påbörjad vecka 308 kr per 
påbörjad vecka 

Uppräknas enl KPI 

 – Vid särskilda ideella och 
kommersiella arrangemang 

 Ingen avgift  Oförändrad 

   
  

Debiteringsprinciper 

70



 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

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 2023 
A Depositionsavgifter 

(momsbefriat) för nyckeln är 
500 kr 500 kr Oförändrad 

Abonnemangsavgiften (exkl. 
moms) är för varje påbörjad 
månad: 

   

1. för torghandlare(d.v.s. 
torghandelstid gäller) 

75 kr/tillfälle 77 kr/tillfälle Uppräknas enl KPI 

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

300 kr/månad 308 kr/månad Uppräknas enl KPI 

B 

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

225 kr/tillfälle 231 kr/tillfälle Uppräknas enl KPI 

 
Anm. I samband med Tomelilla marknad utgår ingen särskild avgift för nyttjande av nyckelskåp. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 
 
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 2023 

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

Per m2 
tomtyta 
(+ index 
1,13) 

Grundavgift  
(+ index, 
KPI okt 2022, 
fastställs dec 
2022) 

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

Grundavgift  
(+ index, 
KPI okt 
2022, 
fastställs 
dec 2022) 

Per m2 tomtyta  
(+ index, KPI okt 
2022, fastställs dec 
2022) 

Tomelilla och 
Brösarps tätort 

Gr 1 
 
Gr 2 

200 000 kr 
(226 000 kr) 
  90 000 kr 

+ 70 kr 
(79 kr) 
+ 50 kr 

236 000 kr 
 
 

+130 
 
+ 59 kr 

Uppräknas 
enl KPI 

Uppräknas enl KPI 
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Andel i mark- 
samfällighet 

(102 000 kr) (57 kr) 
+ 50 kr 
(57 kr) 

106 000 kr  
+ 59 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) 

89 000 kr 
 
77 000 kr 

+ 59 kr 
 
+ 59 kr 
 
+ 59 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 472 000 kr samt 
118 kr/m2/tomtyta 

Uppräknas 
enl KPI 

Uppräknas enl KPI 

Industrimark  75 kr/m2/tomtyta 89 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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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

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 2023 
Parkeringsförseelse  
Stoppförbud enligt lokala 
trafikföreskrifter 

600 kr 616 kr Uppräknas enl KPI  

Handikapplats 1 000 kr 1028 kr Uppräknas enl KPI  
Busshållplats/kollektivkörfält 600 kr 616 kr Uppräknas enl KPI  
Vägkorsning 600 kr 616 kr Uppräknas enl KPI  
Övergångsställe 600 kr 616 kr Uppräknas enl KPI  
Mot färdriktning 600 kr 616 kr Uppräknas enl KPI  
Gång-/cykelbana 600 kr 616 kr Uppräknas enl KPI  
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 300 kr 308 kr Uppräknas enl KPI  
Stått för länge 300 kr 308 kr Uppräknas enl KPI  
Stopp- och P-förbud i terräng 300 kr 308 kr Uppräknas enl KPI  
Fordonsflytt   7200kr 
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Bilaga 4

Fastighet
2023

Hyresobjekt Investering Kostnad
Kapitaltjänst-
kostnad Prio

Brandstation/GK/Milj Nya agg + styr och regler 4 000 000 371 400 1
Brandstation/GK/Milj Byta lysrörsarmaturer till LED- armaturer 1 000 000 113200 1
Brandstationen/GK/Milj Nytt tak lågdelen +  kallförrådet+vagnhallen+taksäkerhet 3 000 000 138200 1
Brandstationen/GK/Milj Solceller tak 2 500 000 198600 1
Västervången förskola Invändigt ytskikt/ kök målning, väggar, golv, tak 2 000 000 159000 2
Drunkningslarm Österlenbadet 3 000 000 638200 2
Onslunda sporthall Nytt tak plus solceller 3 000 000 189000 1
Ny bil utbyte av bef/gammal bil till EL-bil 500 000 173600 1
Kommunhuset Utbyte lås/passagesystem/larm/brandlarm 2 750 000 378800 2
Solhuset Låssystem/passersystem/utrymningslarm 250 000 35100 1
Laddstolar Norrevång Underförutsättning att det går att koppla in på bef anläggning 600 000 128200 1
Energieffektiviseringsåtgärder Ex utbyte belysning, pumpar, fläktar, styr/regler mm 1 000 000 112500 1
Smedstorps badet Renovering inkl reningsanläggning 5 500 000 252800 1
Ospecificerat/tillgängighet 3 000 000 338200 1

Summa: 32 100 000 3 226 800

2024

Hyresobjekt Investering Kostnad
Kapitaltjänst-
kostnad Prio

Ny bil 500 000
Brösarps skola Renovering kök och matsal 3 000 000
Brösarps skola Byta lysrörsarmaturer till LED-armaturer 1 000 000
Brösarpsskola Ombygg ventilation klassrum utbyte TA/FA1 3 000 000
Smedstorps skola Takbyte skola och matsal samt tillägsisolering vind 3 500 000
Smedstorps skola Solceller på tak 2 000 000
Smedstorps skola 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/FA3, TA/FA1 vav reglering våningsplan 3 000 000
Smedstorps skola Byte entrépartier dörrar 500 000
Onslunda skola Lekredskap/utemiljö/lekstuga 500 000
Energiefektiviseringsåtgärder Ex utbyte belysning, pumpar, fläktar, styr/regler mm 1 000 000
Ospecificerat/tillgängighet 3 000 000

Summa: 23 650 000

2025

Hyresobjekt Investering Kostnad
Kapitaltjänst-
kostnad Prio

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, tilläggsisolering 600 000
Kulturhuset Solceller på taket 1 000 000
Brösarps brandstaion Utemiljö, asfalt, vattenavrinning 200 000
Ny bil utbyte av bef/gammal bil till gas eller/el 500 000
Onslunda skola Solceller på taket 2 500 000
Onslunda skola Utvändigt ytskikt tak, taksäkerhet, skärmtak 4 000 000
Energieffektiviseringsåtgärder 1 000 000
Ospecificerat/tillgängighet 3 000 000

Summa: 20 200 000
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Gata- och park
2023
Investering/projekt Kostnad Förändrad drift
Asfalt och vägmarkering underhåll asfaltsprogramet 3 000 000 0
Åtgärder trafiksäkerhet Uppföljning av trafiksäkerhetsuppdrag SBN 2019/101 500 000 0
Lekplatser Tomelilla enligt lekplatsrapporten 1 500 000 10 000
Odenplan Trevligare miljö 1 500 000 10 000
G/C -vägar enligt cykelledsplanen 2 500 000 10 000

Gatubelysning till LED 2 500 000
minskad kw 
men inga kr

Julbelysning Julbelysning till byarna 500 000 10 000
Nyplantering av träd byar+Tomelilla                                   Träd för träd 200 000 0
Sopmaskin behov av ny, ersättning 2 000 000 0
Stänga av vägen gällande Scan-området Ny detaljplan, vinna laga kraft 100 000 0
Gatuinvesteringar i  samb. VA gatuinvesteringar i samband med  sanering V/A ledningar 6 000 000 0
Torget i en by Försköning o grönare torg med ev utegym en by/år 2 000 000 0
Utegym byarna Ärende utegym Onslunda SBN 2021/150 500 000 20 000
Asfalt parkeringsplats till TIF ksau 2 mars 2022 §49 6 000 000 0
Hundrastgård Ärende hundrastgård Lunnarp SBN 2021/198 100 000 35 000
Utegym, Kastanjeskolan KF § 7, 14 feb 2022, öka folkhälsan 500 000 20 000

Byte av el-anläggning ej kommunala vägar Särskilja kommunens elanläggningar från luftledningar 2 000 000
minskad kw 
men inga kr

Toalett till torget Tomelilla 1 200 000 365 000
Tillgänglighetsåtgärder/trygghetsåtgärder 1 000 000 0
Oförutsett 1 000 000 0

34 600 000

2024
Investering/projekt Kostnad Förändrad drift
Asfalt och vägmarkering underhåll asfaltsprogramet 3 000 000
Åtgärder trafiksäkerhet Uppföljning av trafiksäkerhetsuppdrag SBN 2019/101 500 000
Utegym byarna 2 st utegym 1 000 000
Dikningsföretag kommunens andel i dikningsföretagen 100 000
G/C -vägar enligt cykelledsplanen 2 500 000
Gatubelysning till LED 2 500 000
Torget i en by Försköning o grönare torg med ev utegym 2 000 000
Gatuinvesteringar i  samb. VA gatuinvesteringar isamband med  sanering V/A ledningar 6 000 000
Hundrastgård en/år 100 000
Byte av el-anläggning ej kommunala vägar Särskilja kommunens elanläggningar från luftledningar 2 000 000
Grävmaskin 8 tons grävmaskin 3 000 000
Oförutsett 1 000 000

23 700 000

2025
Investering/projekt Kostnad Förändrad drift
Asfalt och vägmarkering underhåll asfaltsprogramet 3 000 000
Åtgärder trafiksäkerhet Uppföljning av trafiksäkerhetsuppdrag SBN 2019/101 500 000
Utegym byarna 2 st utegym 1 000 000
Dikningsföretag kommunens andel i dikningsföretagen 100 000
G/C -vägar enligt cykelledsplanen 2 500 000
Gatubelysning till LED 2 500 000
Torget i en by Försköning o grönare torg med ev utegym 2 000 000
Hundrastgård en/år 100 000
Gatuinvesteringar i  samb. VA gatuinvesteringar isamband med  sanering V/A ledningar 6 000 000
Byte av el-anläggning ej kommunala vägar Särskilja kommunens elanläggningar från luftledningar 2 000 000
Redskapsbärare ersätter trädgårdstraktorn 1 000 000
Oförutsett 1 000 000

21 700 000
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 16 Dnr KS 2021/212 

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

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

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

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

Protokollsanteckning 
Sara Anheden (S): 

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

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

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

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

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 16 forts. 

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

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

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

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

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

Planeringsförutsättningar 2023-2025, handlingsid: Ks 2022.533. 

Tidigare behandling 
Ksau § 41/2022: 

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

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

_________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

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

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

Tomelilla kommuns nya vision antogs i december 2020  

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

 

Kommunfullmäktiges övergripande mål: 

 

Finansiella mål för 2023 

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

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

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

Krav på god ekonomisk hushållning 

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

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

 
3,3 

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

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

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

30 september 
Kommunala bolag och förbunds budgetförslag ska vara 
inlämnade 

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

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

• Kort beskrivning 
• Konsekvenser på driften 
• Prioritering 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

Handläggare: Ulrika Olsson  
Titel: Teknisk chef 
E-post: Ulrika.olsson@tomelilla.se 
Mobil: 070 - 995 81 29 

Diarienummer: SBN 2021/128 
 
Datum 30 mars 2022 

 

Rapport gällande utfasning av 
plastprodukter 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna rapporten och översänder densamma 
till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Måltidsverkstan jobbar aktivt med att byta ut engångsartiklar i plast till hållbara 
alternativ. Som ett exempel är att vi har minskat användningen av plastfolie radikalt, 
då vi använder oss av kantiner med lock i stället. Vi jobbar också mot ett miljövänligt 
och hållbart perspektiv gällande alla artiklar/redskap som används i verksamheten.  

När det gäller materialval vid underhållsarbete och ombyggnation/nybyggnation så 
väljer vi miljövänliga och/eller återvinningsbara alternativ i de fall de finns på 
marknaden. Som ett exempel har vi vid renoveringar valt Fibo våtrumsskiva, som 
innehåller betydligt mindre plast och är 100% återvinningsbart, istället för 
våtrumsmatta.  

Samhällsbyggnad arbetar långsiktigt med att fasa ut plastprodukter och följer 
utvecklingen globalt genom den omvärldsanalys som görs årligen. När renoveringar 
ska ske eller produkter bytas ut så väljer förvaltningen de ur ett miljöperspektiv bästa 
alternativen. Arbetet kommer att behöva fortsätta under en lång period framöver.” 
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Ekonomiska konsekvenser 
Inventeringen och de framtida åtgärderna kommer att ha ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Utifrån såväl ett barnperspektiv som ett miljöperspektiv är detta positivt. 

Miljöperspektivet 
Se ovan. 

Uppföljning 
Utarbetas en plan för detta sker uppföljning vidare enligt plan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, teknisk chef Ulrika Olsson, 2022-03-30. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

Ulrika Olsson 

Teknisk chef 

 

Beslutet skickas till:  

 

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

Tomelilla kommun, Gata/Park/Natur, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

Handläggare: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef 
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se 
Telefon: 0417 – 181 34 
Mobil: 070 - 995 81 34 

Diarienummer: SBN 2022/23 
 
Datum 29 mars 2022 

 

Förslag till yttrande - Motion - Minska 
andelen hårdgjorda ytor i centrala 
Tomelilla 

Ordförandes förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i båda 
att-satserna. Ordförande anser att kommunen i första hand behöver anta en 
dagvattenplan. 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 26/2022) att återremittera 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden eftersom motionens att-satser hanteras i 
bygglov, detaljplaner och översiktsplan. I övrigt är det ren drift och 
underhållsplanering för samhällsbyggnad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau § 
19/2022) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
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Sara Anheden (S) har den 1 december 2021 lämnat in en motion med följande 
lydelse:  
”De centrala delarna av Tomelilla består av till stor del hårdgjorda ytor. På och 
omkring Torget saknas naturliga områden som kan ta upp vatten i samband med 
kraftiga regn, vilket inte minst märktes i samband med översvämningarna 2019. Av 
allt att döma leder klimatförändringarna till att stora mängder regn kommer oftare 
vilket Tomelilla kommun behöver ta höjd för i sin samhällsplanering. 

I samband med ombyggnationen av Torget tas en del hänsyn till detta vid 
trädplanteringen, vi menar att detta inte är tillräckligt. Vi konstaterar också, med viss 
förtvivlan, att buskage dras upp och att man i stället väljer att hårdgöra marken. 

Kommunen äger en del stora parkeringsytor som exempelvis Coops parkering och 
parkeringen utanför kommunhuset. Här menar vi att det vore bra om själva 
parkeringsplatserna görs om med genomsläpplig beläggning. Vi förutsätter också att 
kommunen vid framtida samhällsplanering överväger möjligheterna att använda 
material som underlättar avrinningen och förbättrar dagvattenhanteringen. 

 

Vi yrkar därför 

att Tomelilla kommun gör en inventering av hårdgjorda ytor som kan 
byggas om för bättre dagvattenhantering.  

att Dagvattenhantering på kommunägda ytor blir en återkommande punkt 
i investeringsbudgeten.” 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 februari 2022 (Sbn § 21/2022) att 
yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, vilket var följande: 
Framtidens beläggning kommer inte vara traditionell asfalt, det är det nog många 
som instämmer i. Hårda ytor med asfalt är tämligen billiga att anlägga, enkla att 
underhålla samt tål hög belastning av olika fordon. Nackdelen är 
dagvattenhanteringen.  

Dagvattenhantering är en fråga som berör en mängd olika verksamheter inom 
kommunen, driftbolag av vattentjänster samt privatpersoner och företag. För att ha 
en strategisk insikt i frågan om dagvatten har många kommuner en dagvattenstrategi.  

Som samhällsbyggnadschef välkomnar jag att frågan om dagvatten höjs upp i en 
kommun som har precis som motionären påpekar många hårda ytor. Det finns 
lösningar på dagvatten såväl under jord som ovan jord i kommuner i vår närhet. Det 
finns även beläggningar som kan vara alternativ till asfalt.  

Jag vill dock flagga för att dagvattenfrågor inte enbart är en fråga för 
investeringsberedningen, utan även för den vanliga driftbudgeten eftersom vi vet av 
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erfarenhet att andra lösningar har en ekonomisk effekt för driften. Jag anser dock att 
samhällsbyggnadsnämnden bör ställa sig positiv och föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen i dess båda att-satser. 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår i nämndens beslut att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig vidare enligt följande: 
Vår uppfattning kvarstår att verksamheten kan inventera äldre ytor för att sedan 
återkomma till investeringsberedningen med en uppfattning vilka belopp som krävs 
för att bygga om dem. Kostnaden för sådana ombyggnationer ryms inte inom 
driftbudgeten. Det är sedan upp till investeringsberedningen att behandla dessa 
kostnader i relation till andra behov i kommunen. Att detta skulle vara ett uppdrag 
som vi redan har idag är något som förvaltningen anser sig ha. Däremot säkerställer 
vi givetvis nya krav på beläggning ifall förvaltningen avser att reinvestera eller anlägga 
nytt. 

Det är sant att det görs dagvattenutredningar vid framtagande av detaljplaner, men 
det som saknas är en dagvattenstrategi för kommunen. Ansvaret för att en sådan tas 
fram ligger på planenheten tillsammans med kompetens inom hållbarhet.  

Kommunfullmäktige har den 16 december 2019 (Kf § 128/2019) fattat beslut att 
en sådan strategi ska tas fram. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte i dagsläget. 

Barnperspektivet 
Inte i dagsläget. 

Miljöperspektivet 
Motionens förslag till hantering av dagvatten kan ha positiva effekter på miljön. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-03-29. 

Beslut - Ks § 26/2022 Svar på motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala 
Tomelilla, handlingsid: Sbn 2022.450. 

Remiss - Ksau § 19/2022 Motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala 
Tomelilla, handlingsid: Sbn 2022.71. 
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4 (4) 

Gata/Park/Natur  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 26 Dnr KS 2021/219 

Svar på motion - Minska andelen 
hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden 
eftersom motionens att-satser hanteras i bygglov, detaljplaner och översiktsplan. I 
övrigt är det ren drift och underhållsplanering för samhällsbyggnad.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau § 
19/2022) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Sara Anheden (S) har den 1 december 2021 lämnat in en motion med följande 
lydelse:  
”De centrala delarna av Tomelilla består av till stor del hårdgjorda ytor. På och 
omkring Torget saknas naturliga områden som kan ta upp vatten i samband med 
kraftiga regn, vilket inte minst märktes i samband med översvämningarna 2019. Av 
allt att döma leder klimatförändringarna till att stora mängder regn kommer oftare 
vilket Tomelilla kommun behöver ta höjd för i sin samhällsplanering. 

I samband med ombyggnationen av Torget tas en del hänsyn till detta vid 
trädplanteringen, vi menar att detta inte är tillräckligt. Vi konstaterar också, med viss 
förtvivlan, att buskage dras upp och att man i stället väljer att hårdgöra marken. 

Kommunen äger en del stora parkeringsytor som exempelvis Coops parkering och 
parkeringen utanför kommunhuset. Här menar vi att det vore bra om själva 
parkeringsplatserna görs om med genomsläpplig beläggning. Vi förutsätter också att 
kommunen vid framtida samhällsplanering överväger möjligheterna att använda 
material som underlättar avrinningen och förbättrar dagvattenhanteringen. 

 

Vi yrkar därför 

att Tomelilla kommun gör en inventering av hårdgjorda ytor som kan 
byggas om för bättre dagvattenhantering.  

att Dagvattenhantering på kommunägda ytor blir en återkommande punkt 
i investeringsbudgeten.” 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 26 forts. 

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande: 
Framtidens beläggning kommer inte vara traditionell asfalt, det är det nog många 
som instämmer i. Hårda ytor med asfalt är tämligen billiga att anlägga, enkla att 
underhålla samt tål hög belastning av olika fordon. Nackdelen är 
dagvattenhanteringen.  

Dagvattenhantering är en fråga som berör en mängd olika verksamheter inom 
kommunen, driftbolag av vattentjänster samt privatpersoner och företag. För att ha 
en strategisk insikt i frågan om dagvatten har många kommuner en dagvattenstrategi.  

Som samhällsbyggnadschef välkomnar jag att frågan om dagvatten höjs upp i en 
kommun som har precis som motionären påpekar många håra ytor. Det finns 
lösningar på dagvatten såväl under jord som ovan jord i kommuner i vår närhet. Det 
finns även beläggningar som kan vara alternativ till asfalt.  

Jag vill dock flagga för att dagvattenfrågor inte enbart är en fråga för 
investeringsberedningen, utan även för den vanliga driftbudgeten eftersom vi vet av 
erfarenhet att andra lösningar har en ekonomisk effekt för driften. Jag anser dock att 
samhällsbyggnadsnämnden bör ställa sig positiv och föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen i dess båda att-satser. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte i dagsläget. 

Barnperspektivet 
Inte i dagsläget. 

Miljöperspektivet 
Motionens förslag till hantering av dagvatten kan ha positiva effekter på miljön. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 26 forts. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 47/2022, handlingsid: Ks 2022.565  

Tidigare behandling 
Kf § 147/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 

Ksau § 19/2022: 

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

 

Ksau § 47/2022. 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden eftersom motionens att-satser hanteras i bygglov, 
detaljplaner och översiktsplan. I övrigt är det ren drift och underhållsplanering för 
samhällsbyggnad. 

Per Gustafsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 19 Dnr KS 2021/219 

Motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i 
centrala Tomelilla 

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

Ärendebeskrivning 
Sara Anheden (S) har den 1 december 2021 lämnat in en motion med följande 
lydelse:  
”De centrala delarna av Tomelilla består av till stor del hårdgjorda ytor. På och 
omkring Torget saknas naturliga områden som kan ta upp vatten i samband med 
kraftiga regn, vilket inte minst märktes i samband med översvämningarna 2019. Av 
allt att döma leder klimatförändringarna till att stora mängder regn kommer oftare 
vilket Tomelilla kommun behöver ta höjd för i sin samhällsplanering. 

I samband med ombyggnationen av Torget tas en del hänsyn till detta vid 
trädplanteringen, vi menar att detta inte är tillräckligt. Vi konstaterar också, med viss 
förtvivlan, att buskage dras upp och att man i stället väljer att hårdgöra marken. 

Kommunen äger en del stora parkeringsytor som exempelvis Coops parkering och 
parkeringen utanför kommunhuset. Här menar vi att det vore bra om själva 
parkeringsplatserna görs om med genomsläpplig beläggning. Vi förutsätter också att 
kommunen vid framtida samhällsplanering överväger möjligheterna att använda 
material som underlättar avrinningen och förbättrar dagvattenhanteringen. 

 

Vi yrkar därför 

att Tomelilla kommun gör en inventering av hårdgjorda ytor som kan 
byggas om för bättre dagvattenhantering.  

att Dagvattenhantering på kommunägda ytor blir en återkommande punkt 
i investeringsbudgeten.” 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 19 forts. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 147/2021, handlingsid: Ks 2021.4393. 

Tidigare behandling 
Kf § 147/2021. 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Balanslista/Patrik Månehall 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun,   , Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/4 
 
Datum 3 maj 2022 

 

Redovisning av delegeringsbeslut april 
2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för 
april 2022 och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande april 2022 
samt månadsrapport bostadsanpassning gällande april 2022.  

Bostadsanpassning 
Den stora posten avser ramp vid entrétrappa, inklusive plattläggning för 
angöringsplats åt exempelvis taxi. 

Åtgärd i badrum med utbyte av tvättställ samt blandare anpassat till rullstol. 

Dörrbreddning och tröskelutjämningar med mera. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-05-03. 
Delegeringsbeslut april 2022, handlingsid: Sbn 2022.636. 
Månadsrapport bostadsanpassning april 2022, handlingsid: Sbn 2022.635. 
   

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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Postlista 

      

            

          
  

Utskriftsdatum: 
 

2022-05-02 
 

Utskriven av: 
 

Eva Lärka 
 

            

   
         

 

Diarieenhet: 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

         
      
    

2022-04-01 - 2022-04-30 
 

 

Datum: 
       

         
       
    

Inkomna, Upprättade 
  

 

Riktning: 
       

 

Avdelning: 
 

Alla 
 

         

 

Handläggare: 
   

Alla 
  

 

Sekretess: 
   

Visas ej 
 

         

            

  

     

  

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp 

Datum  Avsändare/Mottagare Handläggare 

Ärendenummer  Ärendemening Avdelning 

  Fastighetsbeteckning  

2022.472 U Delegeringsbeslut - Yttrande gällande nyttjande 
av offentlig plats, A115.383/2022, Byggställning, 
Byggmästaregatan 5 Tomelilla, nyttjande under 
en vecka någon gång under tiden 2022-04-25--
2022-06-30 

Delegeringsbeslut 

2022-04-01  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.476 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan 

2022-04-01  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.487 I Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen, 
lokala föreskrifter dnr 
A115.383/2022,Byggställning, Byggmästaregatan 
5, 2022-04-25--2022-06-30 

Intyg 

2022-04-06  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.492 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom 
fastigheten Lönhult 5_18, fornlämning L1991:879, 
dnr 431-9767-2022 

Beslut 

2022-04-07  Länstyrelsen Skåne Henrik Lundblad 

         Fastighet 
    

2022.496 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-04-08  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/65  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
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2022.497 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom 
fastigheten 
PETERSBORG 58_1, fornlämning L1991:4625 
m.fl., dnr 431-10736-2022 

Beslut 

2022-04-08  Länsstyrelsen Skåne Henrik Lundblad 

         Fastighet 
    

2022.506 U Delegeringsbeslut - Yttrande om beslut om 
upplåtelse av offentlig plats, A156.127/2022, 
uteservering La sosta Restaurang, Norregatan 8, 
Tomelilla, 2022-04-01--2022-10-31 

Delegeringsbeslut 

2022-04-11  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.509 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan 

2022-04-11  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.515 I Ansökan om bostadsanpasssningsbidrag Ansökan 

2022-04-12  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.512 U Delegeringsbeslut - Yttrande om beslut om 
upplåtelse av offentlig plats A164.138/2022, 
uppställning av insamlingskärl för textilier, flertal 
platser i Tomelilla kommun, 2022-04-01--2024-04-
01 

Delegeringsbeslut 

2022-04-12  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.517 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan 

2022-04-13  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.520 U Beställning av fordonsflytt KGJ690 Anmälan 

2022-04-14  Securitas Eva Lärka 

SBN 2022/68  Beställning av fordonsflytt  Toyota KGJ690 Gata/Park/Natur 
    

2022.521 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2022 -
Hudvårdsprodukter 

Ansökan 

2022-04-14  Felizia Asig Pia Svensson 

SBN 2022/12  Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2022 Gata/Park/Natur 
    

2022.564 U Delegeringsbeslut - Yttrande om beslut om allmän 
sammankomst, A112.921/2022, Trädgårdsmässa 

Delegeringsbeslut 
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- Österlen Garden Show, Kverrestadsvägen 23, 
Tomelilla, 2022-05-10--2022-05-17 

2022-04-19  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.535 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan 

2022-04-19  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.536 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2022 - 
Yvonne Nilsson 

Ansökan 

2022-04-19  Yvonne Nilsson Martin Wassenius 

SBN 2022/12  Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2022 Gata/Park/Natur 
    

2022.542 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2022 - 
Fys Group AB 

Ansökan 

2022-04-20  Fys group AB Pia Svensson 

SBN 2022/12  Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2022 Gata/Park/Natur 
    

2022.539 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2022 - 
Vill förs 

Ansökan 

2022-04-20  Vill förs Pia Svensson 

SBN 2022/12  Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2022 Gata/Park/Natur 
    

2022.541 I Remiss för yttrande. CJ, A077.136/2022, 1:a maj-
firande, Torget, Tomelilla, 2022-05-01, kl. 11.00-
17.00 

Remiss 

2022-04-20  Polisen Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.559 I Kvalitetshöjande insatser på Skåneleden, -beslut 
och rekvisitionsblankett.  

Beslut 

2022-04-21  Region Skåne Håkan Berggren 

SBN 2022/72  Kvalitetshöjande insatser på Skåneleden Gata/Park/Natur 
    

2022.544 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan 

2022-04-21  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.551 I Ansökan om försköningsbidrag - Svenstorp IF Ansökan 

2022-04-22  Svenstorp IF Håkan Berggren 

SBN 2022/14  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2022 Gata/Park/Natur 
    

2022.545 I Ansökan om försköningsbidrag - Tomelilla IF Ansökan 
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2022-04-22  Tomelilla IF Håkan Berggren 

SBN 2022/14  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2022 Gata/Park/Natur 
    

2022.552 I Beslut angående uppvisning på väg, dnr 258-
9827-2022 

Beslut 

2022-04-25  Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren 

         Gata/Park/Natur 
    

2022.563 U Delegeringsbeslut - Yttrande om beslut om 
upplåtelse av offentlig plats, A217.102/2022, 
Uteservering Tomelilla Thai Restaurang AB, 
Torget 13 Tomelilla, 2022-05-15--2022-09-30 

Delegeringsbeslut 

2022-04-26  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.566 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan 

2022-04-27  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.583 I Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2022 Ansökan 

2022-04-27  Naturskydsföreningen i SKåne och Storkprojektet Niklas Sommelius 

SBN 2022/75  Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2022 Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

 
 
 
 

   

    

    

2022.579 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-04-28  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/74  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.592 I Ansökan om försköningsbidrag - Tryde Byalag Ansökan 

2022-04-29  Tryde Byalag Håkan Berggren 

SBN 2022/14  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2022 Gata/Park/Natur 
    

2022.589 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-04-29  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/76  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
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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: 2022-04-01 Till: 2022-04-30 Utskrift: 2022-05-03

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2021-041 Delvis bifall 2022-04-05 94 950 kr

BAB 2022-003** Bifall 2022-04-12 4 106 kr

BAB 2022-005 Bifall 2022-04-13 931 kr

Summa: 99 987 kr

Antal poster: 3 st

Total summa: 99 987 kr

Totalt antal poster: 3 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

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 99 987 kr

Totalt antal poster: 3 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: Johanna Kandell  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se 
Telefon: 070 - 995 83 30   

Diarienummer: SBN 2022/3 
 
Datum 26 april 2022 

 

Redovisning av anmälningsärenden 
2022-05-20 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-20: 

• Beslut - Kf § 29/2022 Svar på motion angående regntunnor 
 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-04-26. 

Beslut - Kf § 29/2022 Svar på motion angående regntunnor, handlingsid: Sbn 
2022.555. 
 
 
Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
4 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 29 Dnr KS 2021/130 

Svar på motion angående regntunnor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 

Reservationer 
Den sverigedemokratiska partigruppen (Per Gustafsson, Jan Gustafsson, Per-Olof 
Örnsved, Anders Rosengren, Kent Olofsson, Thony Blomgren, Kent Gustafsson 
och Birger Hörberger) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Bertil Fredlund (M) och Bo Herou (KD) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga, 
handlingsid: Ks 2022.954. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau § 
153/2021) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig den 22 oktober 2021 (Sbn § 92/2021) 
och beslutade föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2021 (Ksau § 
223/2021) återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för ny behandling. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömde att motionens att-sats yrkar på en 
utredning om regntunnor. Därför vill kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera 
ärendet för att säkerställa att samhällsbyggnadsnämndens yttrande klargör att den 
tagit ställning till denna att-sats. Återremitteringen kräver därmed ingen ny utredning 
eller tillförande av handlingar från förvaltningens sida. 

 

Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående vattentunna med följande 
lydelse: 
”Genom att va-abonnenter själva tar hand om regnvattnet så minskas belastningen 
på ledningsnätet, som vid kraftiga regn blir överbelastat och som då vid flertal 
tillfällen har orsakat översvämningar. Senaste gången var 2019 när det kom ca 70 mm 
regn på en kort tid.   
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
4 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 29 forts. 

Regnvattnet kan va-abonnenterna sedan att använda till bevattning för att minska 
belastningen på dricksvattnet. 

Vi föreslår därför 

 

att  Tomelilla kommun genom dess VA-bolag, utreder möjligheten att till 
sina va-abonnenter dela ut regntunnor.” 

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande: 
Förvaltningen har haft diskussion med Österlen VA AB om detta.  

Följande framkommer i denna diskussion:  

”Att ta väl vara på vattnet i ett kretsloppstänk är en väldigt god idé. Att ta vara på 
naturens resurser på ett mer effektivt sätt är något som borde ligga på alla 
fastighetsägares medvetande och intresse. Att aktivt skörda regnvatten är något som 
varje hushåll kan bidra med för att minska behovet av att använda dricksvatten till att 
bevattna trädgården. 

Nyttoeffekten av denna åtgärd i förhållande till kostnaden är väldigt svårberäknad då 
det inte finns någon garanti att dricksvatten inte längre kommer att användas vid 
bevattning. Det är även avhängigt att det frekvent kommer tillräckligt med regn 
under perioden när bevattning är som mest aktuellt för att ge något resultat. 

Vid översvämningar är hårdgjorda ytor och höjdsättning av gator det som är den 
största bidragande faktorn. Regntunnors effekt vid kraftiga regn är således väldigt 
begränsad.” 

Förvaltningen gör dock bedömningen att, oavsett de synpunkter som finns kring 
detta förslag, vore det bra om Österlen VA AB fick uppdrag att redovisa vilka 
möjligheter som finns, kostnadsaspekter, logistik vid eventuell implementering et 
cetera, i enlighet med motionärens förslag. När utredningen är klar får nytt beslut tas 
och då kan det bli aktuellt att detta förslag kan bli föremål för 
investeringsberedningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser för kommunen utan belastar Österlen VA och dess 
abonnenter. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
4 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 29 forts. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Förslaget om regntunnor bidrar till ett mer hållbart sätt att hantera en naturresurs, 
vilket är positivt. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 26/2022, handlingsid: Ks 2022.476. 

Tidigare behandling 
Kf § 93/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 

Ksau § 153/2021: 

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

 

Sbn § 84/2021: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen samt att 
ärendet åter ska tas upp på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 oktober 
2021. 

 

Sbn § 92/2021: 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
4 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 29 forts. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Ksau § 223/2021: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för ny behandling. 

 

Sbn § 6/2022: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

Ksau § 26/2022: 

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

 

Ks § 25/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Sandberg (C) och Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till motionen. 

Thony Blomgren (SD) och Bertil Fredlund (M) yrkar avslag på motionen. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla 
motionen. 

Votering begärs och ska verkställas. 

Följande beslutsordning bestäms: 

Ja-röst för bifall till motionen 

Nej-röst för avslag till motionen. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
4 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 29 forts. 

Omröstning 
Med 25 ja-röster mot 12 nej-röster och en ledamot som avstår beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra (M), 
Marianne Åkerblad (M), Alexander Verweij Svensson (M), Kenneth Strömbeck (M), 
Leif Sandberg (C), Maria Mickelåker (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu 
(C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Gunvor Olsson (C), Sara Anheden 
(S), Kristin Skoog (S), Ida Bornlykke (S), Roger Persson (S), Tina Bergström-Darrell 
(S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg 
(S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén (V) och Solveig Falk (MP). 

Nej-röster: Bertil Fredlund (M), Emil Ekstrand (M), Bo Herou (KD), Carina Persson 
(L), Per Gustafsson (SD), Jan Gustafsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD), Anders 
Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD), Kent Gustafsson (SD) 
och Birger Hörberger (SD). 

Avstår: Magnus Nilsson (C). 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Peter Boström (S) 

Balanslista/Patrik Månehall 
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