
   
Tomelilla kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
  Ledamöter kallas 
  Ersättare underrättas 
 
 
Tid: Fredagen den 21 oktober 2022 kl. 08.30 
  
Plats: Svea hund, kommunhuset Tomelilla 
 

 
Kallelse med föredragningslista 

 
Ärenden 

Diarienr Sidnr 
1 Val av justerare och tidpunkt för justering   
2 Ändringar i föredragningslistan   
3 Dialoger och informationsärenden 2022-10-21 2022/2 2 - 6 
4 Informationsärende - uppföljning av justering av 

lokala ordningsföreskrifter 
2021/113 7 - 9 

5 Förslag till utökat verksamhetsområde omfattande 
dricks- och spillvatten för Brösarp 11:16 

2022/152 10 - 12 

6 Fastställande av verksamhetsområde - Tylegatan 
Tomelilla 

2022/139 13 - 17 

7 Förvärv av mark – Tomelilla 237:59 2022/81 18 - 47 
8 Försäljning av del av fastighet Tomelilla Ramsåsa 

12:1 till Egit Fastighets AB 
2022/156 48 - 49 

9 Gamla vägbron - Tryde 2022/153 50 - 53 
10 Riskanalys för samhällsbyggnadsnämnden 2023 2022/154 54 - 63 
11 Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2022 2022/75 64 - 68 
12 Förslag till ändring av Statut för utdelning av 

Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 
2022/123 69 - 74 

13 Delegeringsbeslut september 2022 2022/4 75 - 80 
14 Anmälningsärenden 2022-10-21 2022/3 81 - 94 

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

Tomelilla kommun, 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 28 september 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
10-21 

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

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande: 

 
1. Information från ordförande Sander Dijkstra (M) 

- Inkommen skrivelse från Tomelilla IF:s handbollssektion 
 

2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
- Introduktion för förtroendevalda mandatperioden 2023–2026 

 
3. Information från teknisk chef Ulrika Olsson 

- Laddstolpar 
- Hundrastgård i Smedstorp 
 

4. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren 
- Gångfartsområde kring Torget i Tomelilla tätort 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-09-28. 
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Begäran om kraftig upprustning av omklädningsrum i Österlenhallen, handlingsid: 
Sbn 2022.1547. 

Gångfartsområde kring Torget i Tomelilla tätort, handlingsid: Sbn 2022.1617. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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Till Investeringsberedningen Tomelilla Kommun 

Från Tomelilla IF Handbollssektionen.  

 

Gällande Omklädningsrummen i Sporthallen(Österlenhallen). 

 

Dagens omklädningsrum och tillhörande toaletter är i sunkigt skick 
och vi skäms då vi tar emot våra motståndare. 

Då vi nu nått div 2 och går under Svenska Handbollsförbundet är 
lagen vana vid en bättre standard än vi kan erbjuda, bl.a kunna låsa 
om sig och slippa ha utrustning och privat grejor i hallen+ att inte 
andra lag springer genom rummet för att nå duscharna då de har 

taktik snack innan match och i halvtid t.ex. 

Vi har lämnat olika förslag till tjänstemännen för att finna en snabb 
lösning inför denna säsong och fått nej (visa svar ologiska..)på alla. Det 

sista svar vi fick, gå via Politiken så det gjorde vi genom två 
nämndsordförande och de var med på bollen men lyckades sen inte 

att få tjänstemännen att begripa problemet ☹ 

Så nu blir det till er med en helhetslösning att fixa till nästa säsong så 
får vi genomlida denna och fortsätta skämmas och hitta på dåliga 

ursäkter varför Kommunen ej vill visa upp en trevligare sida för våra 
besökare. 

 

Detta hoppas vi ni kan godkänna pengar till : 

 

 1: Fyra låsbara dörrar till duschrummen(funnits innan men plockades bort pga 

skolfolken hela tiden förstörde dom mig veterligen), nyckellås ok men tagsystem 
bättre(om även det göres på alla andra dörrar).  
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2: Separat ingång från för/kapp rummen(som på senare år blivit 

omklädningsrum för de som nyttjar konstgräsplanen) till duschar=Det fixas om de 
två bastun plockas bort(ej nyttjats på många år kvällstid ivartfall)och det kan ju 
räknas in som en energibesparing.. Skolans folk kan basta via badets 
omkl.rum vid behov! Detta blir isåfall ytterligare några dörrar. Om 
någon vill köpa bastuaggr. i dessa tider får ni in lite pengar här.. 

3: Finns i dag två ok toaletter(de ggr där städads och papper&tvål fylles på) + två 
bås som inte är så värst trevligt/fräscht = Bygg om båsen till rejäla 
toaletter och helst några till då de fyra är i underkant när vi är många 
lag på plats ! Förutom brukligt nyttjande används de även för 
påfyllning av vattenflaskor(borde finnas minst ett ställe att fylla på våra flaskor inne 

ihallen med). 

4: Tills för några år sedan hade vi även två omklädningsrum att tillgå 
för våra domare tills någon bestämde att gör lager/förråd av ett. 
Ibland har vi en kvinnlig och en manlig domare=får vi visa in en av 
dem att byta om och dusch på handikapptoan. Vi vill ha tillbaks de 
två(ibland är där både handboll& fotbolls domare samtidigt)! 

5: Sen är det inte lämpligt alltid att duscha tillsammans med 
motståndarna i vår sport=kan skapa onödig irritation så det bästa 
hade även varit mellanväg i duscharna+ fler duschar då på kortsidan 
mot badet. 

 
Summering: Kraftig upprustning krävs och det får ej göras under tiden vår matchsäsong 
pågår (som golvbytet) och kan ju göras lite då och då , rum för rum mellan april till sept. 
Under träningssäsong får vi acceptera att duscha hemma t.ex. 

 

 

 

                                                      Mvh 

TIF handbollssektion  220930 

5



6



 

 

   

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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

Handläggare: Eva Lärka  
Titel: Teknisk administratör 
E-post: eva.larka@tomelilla.se 
Telefon: 0417 – 182 90 

Diarienummer: SBN 2021/113 
 
Datum 28 september 2022 

 

Uppföljning av ändring i reglemente om 
skyldigheter kring renhållning på 
gångbana m m i Tomelilla kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna samt 
översänder densamma till kommunfullmäktige för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 (Kf § 123/2021) bifalla 
samhällsbyggnadsnämndens förslag på förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna 
i reglemente A 17:01 samt att uppföljning av ärendet ska göras om ett år. 

 

Bakgrund 
De lokala ordningsföreskrifterna är ett tillägg till ordningslagen, vilka är anpassade till 
varje kommuns lokala förutsättningar. De styr vad som är tillåtet att göra på offentlig 
plats i kommunen. 

Justeringar av den lokala ordningsföreskriften gjordes under hösten 2021 för att 
förtydliga och förbättra.  

 

Uppföljning 
Containrar och byggställningar 
I den gamla föreskriften fanns inget reglemente för vad som gäller när byggställning 
skall placeras på offentlig plats och därför gjordes en uppdatering i A16:1 § 8. 
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Dessa ärenden hanteras numera av Tomelilla direkt så 
samhällsbyggnadsverksamheten kan därför inte se om det skett en ökning av 
ansökningar om tillstånd. 

 

Fastighetsinnehavares skyldighet 
Det genomfördes ändringar i de lokala föreskrifterna A 17:1 § 6 där vi ville lägga mer 
vikt på att fastighetsägaren också har ett ansvar att se till att trafiksäkerheten uppnås 
på våra bostadsgator, genom att sköta sin växtlighet och hålla fri sikt i gaturummet.  

Vi kan nu se att det har gett resultat och att fastighetsägarna har nu lite mer förståelse 
för att det handlar om att minimera olyckor på våra gator och de utför 
klippning/röjning utan några protester. 

En ökning av inkomna anmälningar från kommuninnevånarna är också ett resultat i 
denna förändring där man ser positivt på att ett föreläggande kan förenas med vite 
om inte åtgärden har vidtagits.  

I dag har vi ett ärende som lämnats över till Bygg för upprättande av ett föreläggande 
där fastighetsägaren vägrar att vidta åtgärder. På den berörda hörntomten växer det 
en hög häck där sikten skyms i korsningen där högerregel gäller. 

Vår uppdatering av den lokala ordningsföreskriften har även uppmärksammats av 
andra kommuner, som har hört av sig gällande fastighetsägarens ansvar av 
växtligheten på sin tomt och visat intresse för hur vår process ser ut. Även media har 
visat intresse för dessa ärenden. 

  

Ekonomiska konsekvenser 
Verksamheten identifierar inga direkta ekonomiska konsekvenser utifrån beslutet. 

Barnperspektivet 
Verksamheten identifierar att man måste säkerställa att barn inte kommer till skada i 
trafiken. Växtligheten ska sköts vid våra bostadsgator så att sikten hålls fri i 
gaturummet. 

Miljöperspektivet 
Verksamheten identifierar inga direkta miljökonsekvenser utifrån beslutet. 

Uppföljning 
Vid behov. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, teknisk administratör gata Eva Lärka, 2022-09-28. 

 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

Eva Lärka 

Teknisk administratör 

 

Beslutet skickas till:  

 

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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

Handläggare: Johan Persson 
Titel: vd Österlen VA AB 
E-post: johan.persson@osterlenva.se 
Telefon: 0417 – 77 78 38 

Diarienummer: SBN 2022/152 
 
Datum 27 september 2022 

 

Förslag till utökat verksamhetsområde 
omfattande dricks- och spillvatten för 
Brösarp 11:16 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för Brösarp 11:16 i 
enlighet med bilagt kartmaterial.   

Ärendebeskrivning 
Enligt lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska kommunen bestämma 
det geografiska område, verksamhetsområde, inom vilket vattentjänster behöver 
ordnas och sedan se till att detta behov av vattentjänster snarast tillgodoses genom en 
allmän VA-anläggning. Ägare till fastigheter som är belägna inom ett 
verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen har rätt och skyldighet att 
ansluta sig till anläggningen enligt LAV. Huvudmannen har därmed också rätt att ta 
ut anläggningsavgift för att täcka sina kostnader.   

På fastigheten Brösarp 11:16 finns både detaljplan samt bygglov för flertalet 
bostäder. Fastigheten ligger i direkt anslutning till Brösarp som är inom 
verksamhetsområde.   

För att säkra att vi i framtiden kan leverera hållbara vattentjänster anser vi att det 
finns ett behov av att ta in fastigheterna i ett verksamhetsområde för dricksvatten 
och spillvatten.   
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Ekonomiska konsekvenser 
Österlen VA AB har inte identifierat några konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Österlen VA AB har inte identifierat några konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Österlen VA AB har inte identifierat några konsekvenser. 

Uppföljning 
Vid behov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, vd Österlen VA AB Johan Persson, 2022-09-27. 

Karta - Förslag till utökat verksamhetsområde omfattande dricks- och spillvatten för 
Brösarp 11:16, handlingsid: Sbn 2022.1487. 

 

VA (vatten & avlopp)  

 

 

Johan Persson 

vd Österlen VA AB 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 

Österlen VA AB 
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Datum
2022-09-22

Skala
1:12000

Fastighetsgräns

Redovisning av fastighetsgränser i kartan
har ingen rättsverkan.

Förslag till utökat verksamhetsområde, VO

Befintligt verksamhetsområde för spill- och dric

Befintligt verksamhetsområde för dag-, spill- och
dricksvatten

Befintligt verksamhetsområde för dricksvatten

Förslag till utökat verksamhetsområde.
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

Handläggare: Johan Persson 
Titel: vd Österlen VA AB 
E-post: johan.persson@osterlenva.se 
Telefon: 0417 – 77 78 38 

Diarienummer: SBN 2022/139 
 
Datum 27 september 2022 

 

Fastställande av verksamhetsområde för 
allmän vatten- och avloppsförsörjning - 
Tylegatan Tomelilla 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
verksamhetsområde omfattande dricksvatten, spillvatten och dagvatten i enlighet 
med redovisade fastigheter samt bilagt kartmaterial för Tylegatan – Tomelilla.  

Ärendebeskrivning 
Enligt lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster (LAV) framgår att kommunen 
ska bestämma det geografiska område, verksamhetsområde, inom vilket 
vattentjänster behöver ordnas och sedan se till att detta behov av vattentjänster 
tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Ägare till fastigheter som är belägna 
inom ett verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen har rätt och 
skyldighet att ansluta sig till anläggningen enligt LAV. Huvudmannen har därmed 
också rätt att ta ut anläggningsavgift för att täcka sina kostnader.  
 
Fastigheterna som här föreslås omfattas av verksamhetsområde är fastigheter som 
ligger inom planlagt område. En del av dessa fastigheter är redan anslutna till allmänt 
vatten och avlopp och en del fastigheter förväntas säljas för byggnation. 
 

Verksamhetsområde bestäms för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten. Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss 
vattentjänst eller flera.   
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Fastigheterna som föreslås omfattas av verksamhetsområde är fastigheter som ligger 
vid Tylegatan och omfattas av detaljplanen Ändring av detaljplan för kvarteret 
Champinjonen 1 med flera. En del av fastigheterna som berörs är redan anslutna till 
allmänt vatten och avlopp trots att de inte omfattas av verksamhetsområde alternativt 
endast delvis omfattas av verksamhetsområde idag. Verksamhetsområde finns delvis 
i området men av olika omfattning för respektive vattentjänst vatten, spillvatten och 
dagvatten.  

 

Förslaget är att alla nedan nämnda fastigheter ska omfattas av verksamhetsområde 
för vatten, spillvatten och dagvatten. Ledningsnät för vatten, spillvatten och 
dagvatten är utbyggda i området. Befintligt verksamhetsområde utanför ovanstående 
fastigheter omfattas inte av någon förändring. 
  

Fastigheter som redan är anslutna till allmänt vatten och avlopp: 

Champinjonen 1 (omfattas inte av verksamhetsområde) 

Tryde 19:53 (omfattas inte av verksamhetsområde) 

Tryde 19:45 (omfattas av verksamhetsområde för vatten, halva fastigheten av 
verksamhetsområde för spillvatten och dagvatten) 

 

Fastigheter som ännu inte är bebyggda och inte anslutna till allmänt vatten och 
avlopp:  

Del av Tryde 19:5 (omfattas inte av verksamhetsområde) 

Del av Ramsåsa 37:1 (omfattas inte av verksamhetsområde) 

Ekonomiska konsekvenser 
Österlen VA AB har inte identifierat några konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Österlen VA AB har inte identifierat några konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Österlen VA AB har inte identifierat några konsekvenser. 

Uppföljning 
Vid behov. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, vd Österlen VA AB Johan Persson, 2022-09-27. 

Tylegatan – karta, handlingsid: Sbn 2022.1435. 

 

VA (vatten & avlopp)  

 

 

Johan Persson 

vd Österlen VA AB 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 

Österlen VA AB 
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Bilaga kartunderlag 

Befintligt verksamhetsområde Tylegatan: 
Blått område: omfattar verksamhetsområde för vatten 
Rött område: omfattar verksamhetsområde för spillvatten och dagvatten 
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Föreslag ändrat verksamhetsområde Tylegatan: 

Grått område: omfattar verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.  

 

 

Fastigheter som berörs av ändrat/utökat verksamhetsområde: 

Champinjonen 1  
Tryde 19:53  
Tryde 19:45  
Del av Tryde 19:5  
Del av Ramsåsa 37:1 
 
Befintligt verksamhetsområde utanför ovanstående fastigheter omfattas inte av någon förändring. 
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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 2022/81 
 
Datum 23 juni 2022 

 

Förvärv av mark – Tomelilla 237:59  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att förvärva fastighet 
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 hösten 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 (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, handlingsid: Sbn 
2022.633.) Fullt utbyggt skulle Tomelilla 237:59 tillsammans med tre kommunala 
angränsande tomter erbjuda totalt 17 tomter till tomtkön med möjlig exploatering 
från och med vintern 2022.  

Det finns en risk för att inte hela fastigheten kan bebyggas på grund av arkeologi 
varför säljaren har inlett en arkeologisk undersökning. Avtalet tar höjd för detta där 
köpet reglerar fastighet med tilläggsköp av de tomter som idag har en oklar 
byggbarhet.  
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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 skall balanseras mot framtida tomtförsäljning, med 
ett positivt bidrag för exploateringskostnaderna för att färdigställa allmän platsmark. 
På sikt förväntas ökad inflyttning generera ökade skatteintäkter samt kostnader 
kopplat till förväntad samhällsservice.  

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

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 en betydande exploatering och dess eventuella negativa 
miljöpåverkan. Fastigheten ligger inte heller på mark som idag odlas där eventuell 
borttagande av grönyta bör kompenseras. 

Uppföljning 
Förvaltningen ska följa upp hur exploateringen och dess budgeterade balans ser ut 
efter två år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad, 2022-06-
23. 

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:  

 

Enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

 

20



 

21



 

Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

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

Värdeutlåtande 
Fastigheten Tomelilla Tomelilla 237:59 
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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.   

25



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

 

5 (17) 
Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

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

 

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
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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 
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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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Alla områden; Fastighet; 1:10000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait

44



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

KARTA DIREKT
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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, Plan och exploatering, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

Handläggare: Henrik Lundblad  
Titel: Enhetschef näringsliv och exploatering 
E-post: henrik.lundblad@tomelilla.se 
Telefon: 0417 – 182 08 

Diarienummer: SBN 2022/156 
 
Datum 6 oktober 2022 

 

Försäljning av del av fastighet Tomelilla 
Ramsåsa 12:1 till Egit Fastighets AB 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att ingå ett 
reservationsavtal med Egit Fastighets AB i enlighet med ärendebeskrivningen.  

Ärendebeskrivning 
Erikssons Åkeri har under ett antal år ansökt om att få förvärva del av Ramsåsa 12:1 
för att kunna fortsätta utveckla verksamheten. Erikssons Åkeri är beroende av en 
betydande garanterad volym för att kunna offerera till och kunna säkerställa sina 
åtaganden mot sina kunder i form av exempelvis nya kylhallar och 
uppställningsplatser. Tomelilla kommun har 2015 beslutat om detaljplan för del av 
Ramsåsa 12:1.  

Det finns begränsat med dokumentation om vad som tidigare diskuterats med 
Erikssons Åkeri angående försäljning av Ramsåsa 12:1. Det är dock klarlagt att 
Erikssons Åkeri sedan minst 2018 önskat genomföra köpet.  

Förvaltningen anser att det är viktigt att tydligt dokumentera och reglera komplexa 
fastighetsförsäljningar antigen via ett reservations eller markanvisningsavtal.  

Önskad förvärvad mark uppgår till cirka 34 100 m2 och förvaltningen föreslår en 
köpeskilling på 2 941 125 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Erikssons Åkeri är i behov av ytterligare mark i Tomelilla för att kunna bibehålla och 
fortsätta utveckla sin verksamhet. Ett behov som på grund av sin volym har fått 
konsekvenser av framtagandet av detaljplanen. Då planen delvis tas fram för 
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Erikssons Åkeris behov är det olyckligt att relationen inte bättre dokumenterats och 
reglerats genom ett markanvisningsavtal, alternativt reservationsavtal. 

Realiserandet av och tillgängliggörandet av Eriksson Åkeris tilltänkta tomt kräver 
begränsad utbyggnad i form av gata och VA varför den relativt sin storlek innebär 
minst ekonomisk risk för kommunen. 

Barnperspektivet 
Inga eller begränsade konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga eller begränsade konsekvenser. 

Uppföljning 
Förvaltningen återrapporterar efter upprättat avtal.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad, 2022-10-
06. 

 

Plan och exploatering  

 

 

Henrik Lundblad 

Enhetschef näringsliv och exploatering 

 

Beslutet skickas till:  

 

Enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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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: Ralp Hargemyr  
Titel: Projektledare 
E-post: ralp.hargemyr@tomelilla.se 
Telefon: 0417 -57 35 97 
Mobil: 076 – 622 35 97 

Diarienummer: SBN 2022/153 
 
Datum 28 september 2022 

 

Gamla vägbron - Tryde 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens alternativ 1 i 
ärendebeskrivningen.  

Ärendebeskrivning 
Bakgrund  
Den gamla bron över järnvägen vid Tryde stängdes, då verksamheten konstaterade 
att den är i mycket dåligt skick. Vägen stängdes för biltrafik omgående. 
Verksamheten tog in en bro-sakkunnig för bedömning. Rapporten visar att bron är 
utdömd för trafik. 

Förvaltningen har fått ett antal synpunkter från medborgare som önskar permanent 
avstängning av vägen för motortrafik. 

Om kommunen skulle återställa med en ny bro bedömer konsulten att kostnaden 
hamnar runt 25–26 miljoner kronor, inklusive konstruktionsritningar och byggande. 

 

Samhällsbyggnadsverksamheten föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt följande: 
 

Förvaltningen föreslår att man inte bygger en ny bro, utan befintlig bro rivs och 
marken fylls upp och byggs med en vägstandard.  

Förvaltningen har kunskap av boende i närheten att det passerar en hel del djur på 
den gamla järnvägslinjen under bron. 
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För miljön och djurlivet i området planerar kommunen ha en djurpassage i nivån 
med den gamla järnvägslinjen (under tidigare broläge). Djurpassage i form av ett rör 
med dimension 1800 mm, om det ryms inom budget. 

 

Det finns två alternativ för den nygamla bron som vi ser det. 

Alt 1. Vi öppnar upp för gång-och cykelväg. Uppskattad kostnad ca 3 miljoner. 

Alt 2. Vi öppnar upp för biltrafik, gång- och cykeltrafik. Uppskattad kostnad ca 4 
miljoner. 

Ekonomiska konsekvenser 
Se ovan. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Återanvändning av bromaterial i fyllnaden. 

Uppföljning 
Vid behov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, projektledare Ralp Hargemyr, 2022-09-28. 

Karta - Tryde bro, handlingsid: Sbn 2022.1618. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Ralp Hargemyr 

Projektledare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen för kännedom 
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Bro Tryde över gammal järnväg. 
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Bro Tryde över gammal järnväg. 
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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 
Mobil: 070 – 995 81 34 

Diarienummer: SBN 2022/154 
 
Datum 28 september 2022 

 

Riskanalys för 
samhällsbyggnadsnämnden 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att riskid med nummer … i förvaltningens 
riskanalys, med handlingsid: Sbn 2022.1619, ska ingå i nämndens internkontrollplan 
för 2023. Förvaltningen återkommer till samhällsbyggnadsnämnden i november med 
förslag till internkontrollplan för 2023. 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll ska samhällsbyggnadsnämnden årligen upprätta 
och besluta om en internkontrollplan för sin verksamhet. Internkontrollplanen ska 
utarbetas utifrån genomförda riskanalyser av nämndens verksamhet. 

 

Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat 35 risker. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare 
och ingå i nämndens internkontrollplan för 2023. Riskid med nummer 6; 16; 19 har 
så högt riskvärde att de går direkt till internkontrollplanen 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån riskanalysen 
och prioriteringarna i densamma. 

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

Uppföljning 
När beslut om internkontrollplan för 2023 fattas kommer det att ingå i beslutet hur 
uppföljningen ska ske. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-09-28. 

Riskanalys för samhällsbyggnadsnämnden 2023 (bruttolista), handlingsid: Sbn 
2022.1619. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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Riskanalys 2023 
 
Verksamhet: Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Risk-id Risk-kategori 

 
Risk 
Att en negativ händelse 
inträffar 
 
Risk att … (händelse) inträffar 
på grund av … (orsak), vilket 
leder till … (konsekvens). 
 

Sa
nn

ol
ik

he
t 

K
on

se
kv

en
s 

R
is

kv
är

de
 Vidare hantering 

Hur hanterar vi risken?  
Är den: 
 

- Acceptabel 
 

- Befintliga åtgärder/ in-   
byggda kontroller 
bedöms räcka 
 

- Granskning 
 

- Direktåtgärder 

Ansvarig 
 

Kommentar 
Varför bedöms risken vara 
acceptabel, befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller vara tillräckliga, 
vara föremål för 
granskning eller 
direktåtgärder. 

Till 
intern 
kontroll-
plan 

Gata/Park          

1 Omvärldsrisk Risk för översvämningar 
vid skyfall kan ske på 
grund av 
underdimensionerade 
ledningar, stora 
ekonomiska 
konsekvenser 

2 4 8 Acceptabel Driftchef Skyfall räknas som 
100 års regn  

 

2 Förtroendeskada, 
Verksamhetsskada  

Felanmälningar 
åtgärdas inte på grund 
av att anmälningarna 
inte blir tillgängliga för 
verksamheten eller blir 
liggande. 

2 2 4 Granskning Enhetschef Finns synpunkter på 
att felanmälningar 
inte verkställs och att 
det inte är en väg in 
till felanmälningarna. 

 

3 Omvärldsrisk Dålig asfalt kan leda till 
olycksfall och 
fordonsskador, som får 
konsekvenser höga 
kostnader på grund av 
skadestånd 
 

2 3 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

 

Driftchef Underhållsplan för 
asfalt 

 

4 Omvärldsrisk Risk för brister i 
trädskötsel kan leda till 
personskador  

1 3 3 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Driftschef Rutiner och underhåll 
efterlevs 

 

5 Finansiell risk Om vandalisering 
inträffar, vilket kan leda 
till ökade kostnader för 
verksamheten på grund 
av skadegörelse 

3 2 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

 

Driftschef Förebyggande 
åtgärder  
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6 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada 

Risk att medarbetare 
framför tjänstefordon 
utan giltigt körkort, vilket 
medför trafikfara och 
olovlig körning. 

3 4 12 Granskning Driftschef Granskas för första 
gången jan 2023. 

Ja 

7 Förtroendeskada Risk att medborgare 
skadas ifall årlig tillsyn 
av lekplatser inte har 
skett. 

2 4 8 Granskning Driftschef Har inte granskats 
tidigare. 

 

Fastighet          

8 Omvärldsrisk Tillbud på 
badanläggningar kan 
leda till personskador  
 

2 3 6 Granskning Driftschef Rutiner, rätt 
utbildning, 
personalstyrka 
 

 

9 Verksamhetsrisk Bristande hantering av 
kemikalier kan leda till 
personskador, 
hälsorisker och 
miljöskador  

2 3 6 Granskning Driftschef Rutiner, rätt 
utbildning, 
egenkontroller 
 

 

10 Verksamhetsrisk, 
Omvärldsrisk, 
Finansiell risk 

Brand i fastighet kan 
orsaka personskador 
samt bidra till ökade 
kostnader 

2 4 8 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

 

Driftschef Rutiner efterlevs  

11 Verksamhetsrisk, 
Finansiell risk 

Bristande underhåll kan 
leda till minskat 
ekonomiskt värde och 
ökade kostnader 

3 2 6 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 
 

Driftschef Underhållsplan 
upprättas 

 

12 Förtroendeskada, 
Verksamhetsskada  

Felanmälningar 
åtgärdas inte på grund 
av att anmälningarna 
inte blir tillgängliga för 
verksamheten, vilket 
kan leda till att det 
ekonomiska värdet inte 
bibehålls och kan leda 
till följdskador om inte 
felanmälan åtgärdas i tid 

3 3 9 Granskning Driftschef Har nyligen 
granskats utan några 
större problem.  

 

13 Verksamhetsrisk Tomma lokaler kan leda 
till ekonomiska 
konsekvenser för 
verksamheten 

1 2 2 Acceptabel Driftschef Arbete med rutin för 
lokal-försörjning 

 

14 Risker för 
förtroendeskada 
 

Kommunen brister i  
belastningsregisterkontr
ollen som kan leda till 

4 1 4 Inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Enhetschef Tidigare årskontroller 
visar att rutiner följs 
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skada för kommun och 
mot invånare. 

15 Finansiell risk, 
Förtroenderisk 

Missbruk av 
drivmedelskort kan leda 
till ekonomiska 
konsekvenser samt 
bristande förtroende för 
medarbetare 

1 1 1 Granskning Driftchef Rutiner och kontroller 
efterlevs 

 

16 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada 

Risk att medarbetare 
framför tjänstefordon 
utan giltigt körkort, vilket 
medför trafikfara och 
olovlig körning. 

3 4 12 Granskning Driftschef Granskas för första 
gången jan 2023. 

Ja 

Måltidsverkstan          

17 Omvärldsrisk, 
verksamhetsrisk 

Skadedjur och annan 
smittspridning kan leda 
till matförgiftning och 
andra sjukdomar 
uppkommer  

2 3 6 
 
 

Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

 

Driftschef Rutiner i egenkontroll  

18 Omvärldsrisk, 
verksamhetsrisk, 
Förtroenderisk 

Allergena ämnen kan 
orsaka allergiska 
reaktioner och 
sjukdomstillstånd vilket 
kan leda till alvarliga 
konsekvenser hos den 
enskilde samt 
konsekvenser i 
verksamheten? 

1 3 3 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

 

Driftschef Rutiner i egenkontroll  

19 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada 

Risk att medarbetare 
framför tjänstefordon 
utan giltigt körkort, vilket 
medför trafikfara och 
olovlig körning. 

3 4 12 Granskning Driftschef Granskas för första 
gången jan 2023. 

Ja 

Avdelnings-
gemensamma 

         

23 Förtroendeskada, 
Omvärldsrisk och 
Verksamhetsrisk 

Brister i 
avtalsuppföljning kan 
leda till avtalsbrott med 
vite vilket i sin tur leder 
till ekonomiska förluster 
och förtroendeskador  

2 2 4 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

 

Enhetschefer Följer rutiner för att 
risken ska minimeras 

 

24 Verksamhetsrisk 
och finansiell risk 

Missade 
garantibesiktningar kan 
leda till uteblivna 

3 2 6 Granskning Driftschefer Rutiner för 
uppföljning, system 
för påminnelse 
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garantiåtgärder som kan 
bli kostsamma för 
kommunen men kan 
även leda till 
personskador och 
olyckor beroende på 
karaktär 

25 Verksamhetsrisk 
och finansiell risk 

Efterlevnad av rutiner 
kring slutbesiktning 
(dokumentation) 

3 2 6 Granskning Enhetschefer Nödvändigt att kunna 
ställa krav på 
entreprenör och 
övertagande av 
projekt 

 

26 Verksamhetsrisk 
och finansiell risk 

Sårbar projektledning 
kan leda till ej 
genomförda projekt och 
dåligt utförda projekt 

3 2 6 Granskning Enhetschefer Extern konsult eller 
tidsbegränsade 
anställningar 

 

27 Verksamhetsrisk Hot och våld mot 
tjänstemän kan leda till 
fysisk och psykisk 
ohälsa. Det kan leda till 
svårigheter att rekrytera 
personal. 

3 3 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Enhetschefer Polisanmälan, 
diskussion på 
arbetsplatser om 
olika händelser 

 

29 Verksamhetsrisk 
och finansiell risk 

Brister i 
avtalsuppföljning kan 
leda till kritik från 
allmänhet. 

3 2 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Enhetschefer Rutin och 
återkoppling 

 

30 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada 

Brister i kunskap om 
diarieföring kan leda till 
bristande handläggning 
och lagbrott och minskat 
förtroende för 
kommunen och 
svårigheter att rekrytera 
personal. 

3 2 6 Granskning Enhetschefer Kompetensutveckling  

31 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada 

Förekomst av mutor och 
jäv kan leda till bristande 
förtroende från 
allmänheten, men även 
färre anbudsgivare som 
kan innebära högre 
priser. Det kan också 
innebära försämrat 
varumärke för 
kommunen som helhet, 

4 2 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Enhetschefer Vaksamhet, 
diskussion på 
arbetsplatserna och i 
andra sammanhang. 
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men också för 
verksamheteten.  

32 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada 

Sårbart ledarskap kan 
leda till ökad belastning 
på andra chefer. Detta 
kan också leda till 
svårigheter att rekrytera 
medarbetare/ledare. 

2 3 6 Granskning Enhetschefer och 
verksamhetschef 

Följa upp på APT 
och i medarbetar-
samtal. 
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Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada 

Utlämnande av 
handlingar: 
1.Sekretessbelagda 
eller annars känsliga 
handlingar lämnas ut 
utan föregående 
granskning och 
sortering/maskning  
2.Utlämning av handling 
försenas. Denna risk 
kan innebära fara för 
enskild/företag som kan 
lida skada eller att 
kommunen inte uppfyller 
lagstiftningen. 

1 2 2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Enhetschefer Rätt kunskap om 
sekretess-
bestämmelser och 
GDPR och 
fungerande rutiner 
för kontroll av 
handlingar som 
begärs ut. 

 

34 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada 

Nämndens beslut 
effektueras inte på 
grund av bristande 
rutiner och dialoger, 
vilket kan leda till 
förtroendeskada för 
nämnden och 
verksamheten. 

3 3 9 Granskning Verksamhetschef 
och nämnds-
sekreterare 

En viktig fråga för att 
kunna effektuera 
politiska beslut. 

 

35 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada 

Aktuell information finns 
inte tillgänglig för 
medborgarna på 
kommunens hemsida.  

3 2 6 Granskning Enhetschef Har inte granskats 
tidigare 

 

 
Förklaringar till riskanalysens kolumner  
 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En 
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall. 
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista. 
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Riskid 
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1. 
 
Riskkategori 
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående: 
 

• Omvärldsrisker 
• Verksamhetsrisker 
• Finansiella risker 
• Risker för förtroendeskada 
• Bristande efterlevnad av regelverk 
• Redovisningsrisker 
• Legala risker 
• IT-baserade risker 

 
Risk 
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering bör innehålla följande delar. 
 
Risk att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens). 
 
Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga. Fundera inte på orsaker och åtgärder i detta steg. 
 
Sannolikhet 
Använd skalan för sannolikhet för att bedöma hur troligt det är att en viss risk-händelse kommer att inträffa under den bestämda tidsperioden, alternativt hur ofta den kan 
komma att inträffa under den bestämda tidsperioden. 
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Konsekvens 
Använd skalan för konsekvens för att bedöma hur allvarlig påverkan en viss riskhändelse har på verksamheten om den skulle inträffa. Anpassa bedömningen av 
konsekvens till den verksamhet som riskanalysen gäller. En mycket allvarlig konsekvens inom en verksamhet kan vara att någon avlider medan andra delar av 
kommunens verksamhet har mycket allvarliga konsekvenser som är betydligt mindre drastiska. 
 

 
 
 
Riskvärde 
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens ovan.  
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Vidare hantering 
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån 
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan. 
 
Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna. 
 
Kommentar 
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det 
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås. 
 
Till internkontrollplan 
De risker som har höga riskvärde eller prioriteras högt av annat skäl läggs in i mallen för riskanalys. Listan är ett underlag och stöd vid prioritering till vilka kontroller som 
ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan.  
 
Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Det finns alltid andra bevekelsegrunder, som hur komplicerad åtgärden är och kostnaden för 
åtgärden, som påverkar bedömningen. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar 
litet, samtidigt som man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex och kostar mycket. 
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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: Johanna Kandell  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se 
Mobil: 070 - 995 83 30 
 

Diarienummer: SBN 2022/75 
 
Datum 27 september 2022 

 

Svar på ansökan om stöd till 
storkprojektet 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja stöd till Storkprojektet med 30 000 
kronor för år 2022 och att de ansökande återkommer till nämnden i början av 2023 
med en redovisning av projektet. 

Ärendebeskrivning 
Storkprojektet drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne tillsammans med Skånes 
Ornitologiska Förening. Projektet har som övergripande mål att Skåne ska få en vild 
och flyttande storkstam.  För att nå detta mål ansöker projektet om ett ekonomiskt 
stöd om 40 000 kr till verksamheten för år 2022. 

Historiskt var storken en vanligt förekommande fågel i Skåne. I takt med att 
landskapet förändrats, som en följd av ökad urbanisering, förändrat jordbruk och 
ökad utdikning, har storken försvunnit från landskapet. Storken har varit klassad som 
utrotad i Skåne.  

För att få en stabil population storkar i Skåne behövs cirka 100 flyttande par.  Om 
projektet skulle avslutas idag skulle populationen sannolikt dö ut. Sedan år 2017 har 
både lyckade och misslyckade häckningar förekommit i Tomelilla kommun.  

Storkprojektet har kommit till en punkt där vi har byggt upp en vild storkstam som 
börjat flytta och återvända. Väldigt positivt var att hela 21 stycken nya återvändare 
visade sig 2021. Med återvändare menas storkar som flyttat från Skåne som årsungar, 
tillbringat en tid utomlands och sedan återvänt. Hälften av dessa (10 stycken) 
häckade eller gjorde häckningsförsök. Det totala antalet återvändare är nu cirka 50 
stycken.   
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2021 häckade 63 fria par i Skåne. De frihäckande storkarna fick under 2021 totalt 105 
flygfärdiga ungar. Antalet par som häckar i hägnen minskas planenligt. I de två 
kvarvarande avelshägnen i Hemmestorp och Fulltofta samt i de fyra utsläppshägnen 
häckade 52 par. De fick sammanlagt 46 flygga ungar.  

Arbetet med att återetablera storken i Skåne är långt mycket mer än ett 
naturvårdsprojekt. Det faktum att det idag går att se fria storkar i Skåne är positivt ur 
många aspekter. Det finns en stor utvecklingspotential för kommuner inom 
exempelvis rekreation, besöksnäring och naturvägledning med storken som symbol 
för skånska värden. Det är lätt att göra en jämförelse med tranan som rastar vid 
Hornborgasjön i Västergötland under några veckor per år.  Tranan är en stark 
symbol för Västergötland och är idag betydelsefull för besöksnäringarna i regionen. I 
Skåne är storken aktuell under en större del av året. Utvecklingspotentialen är stor.  

Storkprojektet behöver förstärkas för att på ett tillfredsställande sätt klara av det 
ökande arbetet när projektet fortsätter att växa.  

 

Projektet har beviljats stöd från Tomelilla kommun enligt följande: 

2019 30 000 kronor 

2020 30 000 kronor 

2021 30 000 kronor – Petter Albinson besökte samhällsbyggnadsnämnden den 23 
september 2022 och presenterade uppföljningen av projektet. 

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande: 
Förvaltningen menar att det är angeläget att samarbetet med projektet fortsätter 
åtminstone fram till dess att antalet häckande storkpar överstiger den kritiska gränsen 
100 par, eftersom det är kopplat till annat pågående arbete i kommunen. Exempelvis 
vattenrådens verksamhet och framtagandet av kommunens Natur- och parkprogram.  

Ekonomiska konsekvenser 
Finansiering sker inom befintlig ram och beslutet medför en mindre kostnad men har 
inga stora ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Barnperspektivet 
Verksamheten Storkprojektet bidrar till att öka tillgången till rekreations- och 
fritidsverksamhet även för kommunens yngre medborgare och arrangemangen har 
också varit populära bland just barn. 
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Miljöperspektivet 
Beslutet innebär att Tomelilla kommun bidrar till positiv utveckling av 
Generationsmålen om ekosystem och biologisk mångfald, samt Miljömålen levande 
sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap samt ett rikt växt- 
och djurliv.  

Uppföljning 
Samhällsbyggnadschefen anser att de sökande bör återkomma till nämnden i början 
av 2023 och återkoppla projektet och redovisa vad nämndens medel används till.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-09-27. 

Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2022, handlingsid: Sbn 2022.583. 

 

Gata/Park/Natur  

 

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Naturskyddsföreningen i Skåne/Storkprojektet 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2022 
 
 
Ansökan 
Storken är en stark symbol för Skåne. Det är en unik art som från att ha varit utrotad i Skåne, 
tack vare Storkprojektet är på väg tillbaka. Vårt mål är att Skåne åter ska få en vild och flyt-
tande storkstam!  
 
Storkprojektet har kommit till en punkt där vi har byggt upp en vild storkstam som börjat 
flytta och återvända. Väldigt positivt var att hela 21 st nya återvändare visade sig 2021.  
Med återvändare menas storkar som flyttade från Skåne som årsungar, tillbringat en tid ut-
omlands och sedan återvänt. Hälften av dessa, 10 st häckade eller gjorde häckningsförsök. 
Det totala antalet återvändare är nu ca 50 stycken.  
 
2021 häckade 63 fria par i Skåne. De frihäckande storkarna fick under 2021 totalt 105 flygfär-
diga ungar. Antalet par som häckar i hägnen minskas planenligt. I de två kvarvarande avels-
hägnen i Hemmestorp och Fulltofta samt i de fyra utsläppshägnen häckade 52 par. De fick 
sammanlagt 46 flygga ungar. 
 
Arbetet med att återetablera storken i Skåne är långt mycket mer än ett naturvårdsprojekt. 
Det faktum att det idag går att se fria storkar i Skåne är positivt ur många aspekter. Det finns 
en stor utvecklingspotential för kommuner inom t.ex. rekreation, besöksnäring och natur-
vägledning med storken som symbol för skånska värden. Det är lätt att göra en jämförelse 
med tranan som rastar vid Hornborgasjön i Västergötland under några veckor per år.  Tranan 
är en stark symbol för Västergötland och är idag betydelsefull för besöksnäringarna i reg-
ionen. I Skåne är storken aktuell under en större del av året. Utvecklingspotentialen är stor. 
 
Vi behöver förstärka projektet för att på ett tillfredsställande sätt klara av det ökande arbe-
tet när projektet fortsätter att växa. 
 

Storkprojektet ansöker härmed om ekonomiskt stöd om 40 000 kronor till verk-
samheten för 2022.  

Denna ansökan skickas till kommuner som tidigare lämnat bidrag till projektet samt andra 
kommuner som hyser häckande storkar eller som har förutsättningar för att få det.  
 
 
Året som gått 
I vanlig ordning släpptes de hägnuppfödda ungstorkarna ut i slutet av juli från hägnet i Hem-
mestorp. Att den vita storken nu åter kan ses i Skåne uppmärksammades även 2021 stort av 
media och allmänhet. 
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Under 2021 erhåll vi ett bidrag från Alvins fond, Naturvårdsverket till sändare för att öka 
kunskapen om flyttningen för projektets ungstorkar. Genom att få mer information om var 
projektstorkarna befinner sig under flytten söderut och när de flyttar norrut samt dödsorsa-
ker kan vi bättre bedöma om projektstorkarna följer de vilda storkarnas flyttvägar.  
Vi har erhållit medel för ytterligare sändare under 2022. 
 
Behov av långsiktig finansiering 
Det är vår önskan att samarbetet med de kommuner som stödjer projektet skall vara långsik-
tigt. Som en del i det långsiktiga samarbetet vill vi löpande informera om projektet, antingen 
via besök hos kommunen eller i samband med visningar vid något av våra storkhägn eller på 
annat sätt utifrån respektive kommuns önskemål, tex samarbete kring besöksnäringen. 
 
Bakgrund  
Projektet drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne och Skånes Ornitologiska Förening gemen-
samt. Vi föder upp och släpper ut storkpar och årsungar som bygger upp den vilda stammen. 
Inom storkprojektet stimulerar vi även till fler våtmarker. Målsättningen är att återetablera 
en fritt levande, livskraftig och flyttande stam av vit stork i Skåne. Ryggraden i vårt arbete ut-
görs av ett 60-tal volontärer. Därtill finns en ledningsgrupp samt projektledning. 
 
Ett 50-talet volontärer hjälper till med allt från uppfödning, matning och ringmärkning till 
upprustning och underhåll av hägn. Den frivilligtid som läggs ned motsvarar mer än 3 årsar-
beten! Dessa timmar är förlagda till de tidpunkter när de som bäst behövs, dvs. tidiga morg-
nar, sena kvällar, helger o.s.v. Det handlar om flera 1 000-tals timmar årligen. 
 
Österlen  
Enligt vår bedömning finns goda förutsättningar för storkar på norra Österlen och sedan 
2021 pågår en synkroniserad satsning i norra delarna av både Simrishamn och Tomelilla 
kommuner. Utsläppshägn har byggts vid Vitaby och Månslunda och de första två paren 
släpptes ut i mars. Ett antal boplattformar har satts upp på lämpliga ställen och under de 
kommande åren kommer fler plattformar sättas upp i takt med att fler storkar släpps ut. Vi 
hoppas att de ska attrahera både nyutsläppta och andra storkar. I skrivande stund ruvar det 
utsläppta paret såväl vid Vitaby som Månslunda. Tack vare tidigare de tidigare satsningarna i 
Tomelilla kommun finns även sedan tidigare häckande par norr om Onslunda och vid Fågel-
tofta, nära gränsen mellan Tomelilla och Simrishamns kommuner. 
 
Med vänlig hälsning och hopp om ett fortsatt/nytt samarbete 
 
Linda Birkedal 
Ordförande Naturskyddsföreningen i Skåne och i Storkprojektet 
 
Petter Albinson 
Projektledare för Storkprojektet 

68



 

 

   

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 2022/123 
 
Datum 27 september 2022 

 

Förslag till ändring av statut för utdelning 
av Tomelillas miljö- och naturpris 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta nedan föreslagna ändringar i Statut för 
utdelning av Tomelilla kommuns miljö- och naturpris (reviderad 2022-10-21), med 
handlingsid: Sbn 2022.1620. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ändring 
 
Naturskyddsföreningen i Tomelilla (NIT) har den 11 juli 2022 inkommit med 
nedan förslag till ändring av statut för Tomelillas miljö- och naturpris. 
 
”Tiden mellan årsskiftet (sista dag för inlämnande av förslag) och utdelning av pris är 
knapp då både NITs styrelse och kommunens samhällsbyggnadsutskott ska hinna ta 
beslut. Kanske har kommunens innevånare också mer tid att komma med förslag om 
det efterlyses i oktober i stället för i december. NITs styrelse föreslår därför en 
ändring i statuterna enligt nedan. 
 
Dagens lydelse 
Förslag på kandidater ska vara kommunen tillhanda senast innan varje årsskifte för 
prisutdelning kommande år. 
 
Förslag på ny lydelse 
Förslag på kandidater ska vara kommunen tillhanda senast sista oktober för prisutdelning 
kommande år. 
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Ändring av statuterna ska godkännas av både NIT:s årsmöte och i 
samhällsbyggnadsutskottet och får bara ske med bäring på nästkommande års 
förfarande. Ändringsförslaget togs upp som motion vid senaste årsmöte i 
Naturskyddsföreningen i Tomelilla, den 14 februari, 2022 och 
årsmötet röstade för ändringen.” 

Samhällsverksamheten lämnar följande yttrande: 
Med anledning av att instansen kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott numer är 
en samhällsbyggnadsnämnd så bör även begreppet samhällsbyggnadsnämnd 
genomgående ersätta begreppet samhällsbyggnadsutskott. 
 

Se bilaga: Statut för utdelning av Tomelilla kommuns miljö- och naturpris (reviderad 
2022-10-21), handlingsid: Sbn 2022.1620. 

 

Bakgrund 
Tomelilla kommun och Naturskyddsföreningen i Tomelilla instiftade år 1997 ett 
naturskyddspris för att uppmärksamma och uppmuntra åtgärder och engagemang för 
livskraftig natur och ren miljö inom Tomelilla kommun. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden hade vid prisets införande beslutsrätten som år 2010 övertogs 
av byggnadsnämnden.  

 

Frågor som rör miljö- och naturskydd är inom samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde och därför är det lämpligt att samhällsbyggnadsnämnden är 
beslutande i urvalet av pristagare. 

 

I de gällande statuterna kan priset delas ut för åtgärd, införande eller engagemang för 
bibehållande, nyskapande eller övriga åtgärder inom områden för natur, miljö eller 
kulturbyggnadsvård inom Tomelilla kommun. Prisets syfte ska vara att 
uppmärksamma och uppmuntra åtgärder och engagemang för livskraftig natur och 
ren miljö inom Tomelilla kommun. 

 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 16 december 2015 
(Kssamu § 74/2015) att anta de statuter som är nu gällande för Tomelillas miljö- och 
naturpris. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ändringen i statuterna har ingen ekonomisk konsekvens. 
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Barnperspektivet 
Ingen konsekvens. 

Miljöperspektivet 
Ingen konsekvens. 

Uppföljning 
Statuterna kan revideras löpande vid behov i enlighet med formuleringen att ändring 
av statuterna ska godkännas av både NIT:s årsmöte och i samhällsbyggnadsnämnd och får bara 
ske med bäring på nästkommande års förfarande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-09-27. 

Statut för utdelning av Tomelilla kommuns miljö- och naturpris (reviderad 2022-10-
21), handlingsid: Sbn 2022.1620. 

Förslag till ändring av statut för utdelning av Tomelillas miljö- och naturpris, 
handlingsid: Sbn 2022.1167. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Naturskyddsföreningen i Tomelilla kommun  

Kommunstyrelsen för kännedom 

Kommunikationschef Katrin Högborn 
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Förvaltningsnamn 
 

 

    Beslutad år 2022, dnr SBN 2022/123 
 
STATUT FÖR UTDELNING AV  

TOMELILLAS MILJÖ- OCH 
NATURPRIS 
 
Syfte: Att uppmärksamma och uppmuntra åtgärder och engagemang för livskraftig natur och 
ren miljö inom Tomelilla kommun. 
 
 
Säte och parter: Priset är instiftat av Naturskyddsföreningen i Tomelilla (NIT) och Tomelilla 
kommun/samhällsbyggnadsnämnden som likvärdiga parter. Det utdelas årligen till person, 
företag, grupp, förening eller organisation som är boende eller verksamma inom Tomelilla 
kommun. 
 
 
Nomineringsförfarande och urval: Vem som helst kan nominera. Förslag på kandidater ska 
vara kommunen tillhanda senast sista oktober för prisutdelning kommande år. Anonyma 
nomineringar godtas inte. 
 
 
Bekantgörande om pris och nomineringar sker på kommunens hemsida, med annons i 
lokalpress och via programutskick från NIT. 
 
 
Urvalet tillkommer NIT:s styrelse med godkännande av kommunens 
samhällsbyggnadsnämnd. 
 
 
Utdelning och bekantgörande: Priset utdelas högtidligen på NIT:s årsmöte av ordförande i  
samhällsbyggnadsnämnden med diplom där motivering framgår. Ska ske innan mars månads 
utgång för föregående års insats. 
 
 
Prissumma och finansiering: Prissumman är 10 000 kronor. Kostnaden fördelas med 75 % 
på Tomelilla kommun och 25 % på NIT. Förberedelsearbete arvoderas inte. Finns ingen 
lämplig kandidat tas inga eventuellt reserverade medel i anspråk. 
 
 
Ändring av statuter: Ändringar i dessa statuter ska godkännas av både NIT:s årsmöte och i 
samhällsbyggnadsnämnden och får bara ske med bäring på nästkommande års förfarande.  

72



From:                                 Martin Wassenius (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Mon, 11 Jul 2022 13:36:07 +0000
To:                                      sbn-zen
Subject:                             Förslag till ändring av Statut för utdelning av Tomelillas miljö och naturpris / 
editlevsen@hotmail.com

ÄrendeID: 838454

Från: eva ditlevsen
Datum: 2022-07-11 kl. 03.07
Till Tomelilla kommuns samhällsbyggnadsutskott
Naturskyddsföreningen i Tomelilla föreslår ändring av statut för utdelning av Tomelillas 
miljö och naturpris.
Bakgrund 

Tiden mellan årsskiftet (sista dag för inlämnande av förslag) och utdelning av pris är knapp då 
både NITs styrelse och kommunens samhällsbyggnadsutskott ska hinna ta beslut. Kanske har 
kommunens innevånare också mer tid att komma med förslag om det efterlyses i oktober i stället 
för i december. 

NITs styrelse föreslår därför en ändring i statuterna enligt nedan. 

Dagens lydelse

"Förslag på kandidater ska vara kommunen tillhanda senast innan varje årsskifte för 
prisutdelning kommande år." 

Förslag på ny lydelse

"Förslag på kandidater ska vara kommunen tillhanda senast sista oktober för prisutdelning 
kommande år." 

Ändring av statuterna ska godkännas av både NIT:s årsmöte och i samhällsbyggnadsutskottet 
och får bara ske med bäring på nästkommande års förfarande. Ändringsförslaget togs upp som 
motion vid senaste årsmöte i Naturskyddsföreningen i Tomelilla, den 14 februari, 2022 och 
årsmötet röstade för ändringen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Tomelilla 
Gn Eva Ditlevsen, ordförande
editlevsen@hotmail.com
072-306 22 80

--
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Med vänlig hälsning
Martin Wassenius
Kommunvägledare
Tomelilla Direkt
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 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 2022/4 
 
Datum 28 september 2022 

 

Redovisning av delegeringsbeslut 
september 2022 

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

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

Bostadsanpassning 
Den stora kostnaden (28 750 kronor) avser reparation på nyinstallerad hiss. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-09-28. 

Delegeringsbeslut september 2022, handlingsid: Sbn 2022.1621. 

Månadsrapport bostadsanpassning september 2022, handlingsid: Sbn 2022.1622. 

 

Samhällsbyggnad övergripande 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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Postlista 

      

            

          
  

Utskriftsdatum: 
 

2022-10-14 
 

Utskriven av: 
 

Eva Lärka 
 

            

   
         

 

Diarieenhet: 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

         
      
    

2022-09-01 - 2022-09-30 
 

 

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  

2022.1388 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Ansökan 

2022-09-02  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/141  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1406 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel  Ansökan 

2022-09-02  Niklas NIlsson Carina Hansson 

         Gata/Park/Natur 
    

2022.1384 I Tillståndsbevis A447.407/2022 Brösarps festival, 
konsert, loppis, Smedjevägen 12, Brösarp, 
Tomelilla, 2022-09-07 - 2022-09-12 

Beslut 

2022-09-02  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1385 I Förfrågan om arrende av mark för etablering av 
laddningsstationer för elfordon /  

Ansökan 

2022-09-02  Nima Energy Henrik Lundblad 

         Plan och exploatering 

    

2022.1389 I Markupplåtelseavtal för elledningar D-2022-
00315505 

Avtal - varor o tjänster 

2022-09-05  E.ON Energidistribution AB  Ralp Hargemyr 
         Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1398 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Ansökan 

2022-09-05  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/143  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
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2022.1396 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Ansökan 

2022-09-06  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/142  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1400 I Nytt tillståndsbevis A447.407/2022 Brösarps 
festival, konsert, loppis, Smedjevägen 12, 
Brösarp, Tomelilla, 2022-09-07 - 2022-09-12 

Intyg 

2022-09-06  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1407 U Köpekontrakt - Älgen 6 Avtal - varor o tjänster 
2022-09-08  Nymans i Sverige AB Ulrika Olsson 

SBN 2021/176  Försäljning av fastighet Älgen 6 Plan och exploatering 

    

2022.1408 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2022-09-08  ***Sekretess*** Pamela Lindqvist 
SBN 2022/146  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1425 I Hyresavtal Räkan 17 Avtal - varor o tjänster 
2022-09-13  PPÖ Fastigheter Ulrika Olsson 

SBN 2022/149  Hyresavtal Räkan 17 Fastighet 
    

2022.1460 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan 

2022-09-20  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.1464 U Delegeringsbeslut - yttrande gällande tillstånd till 
cirkusföreställning samt affischering, 
A513.395/2022, Folkets Hus, Smedstorp 
IP,Tomelilla, 2022-09-21--2022-09-26 

Delegeringsbeslut 

2022-09-20  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1466 I Beslut - Avslag på överklagandet avseende 
parkeringstillstånd, dnr 258-24604-2022 

Beslut 

2022-09-21  Länsstyrelsen Skåne Pamela Lindqvist 
SBN 2022/110  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
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2022.1471 U Yttrande gällande tillstånd till cirkusföreställning 
samt affischering, A513.395/2022, byte av plats 
till gräsmattan vid Brüdigamsgatan,Tomelilla, 
2022-09-21--2022-09-26 

Delegeringsbeslut 

2022-09-22  Polismyndigheten Pamela Lindqvist 
SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2022 
Gata/Park/Natur 

    

2022.1492 I Beslut - Avslag på överklagandet avseende 
parkeringstillstånd, dnr 258-26766-2022 

Beslut 

2022-09-26  Länsstyrelsen Skåne Pamela Lindqvist 
SBN 2022/124  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande 
    

2022.1493 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan 

2022-09-26  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2022.1517 U Avtal om markdisposition vid militär 
övningsverksamhet, Ramsåsa 12:1>1, Ramsåsa 
1:3>1 

Avtal - samverkan 

2022-09-28  Försvarsmakten  Ulrika Olsson 

         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: 2022-09-01 Till: 2022-09-30 Utskrift: 2022-10-11

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2021-021 Avslag 2022-09-13 0 kr

BAB 2021-027 Delvis bifall 2022-09-20 - 2 771 kr

BAB 2022-011 Bifall 2022-09-20 2 856 kr

BAB 2022-015 Bifall 2022-09-13 3 875 kr

BAB 2022-022 Delvis bifall 2022-09-20 1 320 kr

BAB 2022-026* Bifall 2022-09-20 28 750 kr

BAB 2022-028 Bifall 2022-09-28 7 340 kr

BAB 2022-030* Bifall 2022-09-28 8 346 kr

Summa: 49 716 kr

Antal poster: 8 st

Total summa: 49 716 kr

Totalt antal poster: 8 st

79



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: 49 716 kr

Totalt antal poster: 8 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 4 oktober 2022 

 

Redovisning av anmälningsärenden 
2022-10-21 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-21: 
 

• Beslut - Kf § 87/2022 Svar på motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i 
centrala Tomelilla 

• Redovisning statistik friluftsbaden sommaren 2022 
• Beslut - Ks § 105/2022 Tertialrapport jan-augusti  (T2) 2022 för Tomelilla 

kommun 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-10-04. 

Beslut - Kf § 87/2022 Svar på motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala 

Tomelilla, handlingsid: Sbn 2022.1541. 

Redovisning statistik friluftsbaden sommaren 2022, handlingsid: Sbn 2022.1623. 
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2 (2) 

Beslut - Ks § 105/2022 Tertialrapport jan-augusti (T2) 2022 för Tomelilla kommun, 

handlingsid: Sbn 2022.1602. 

 
 
Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 87 Dnr KS 2021/219 

Svar på motion - Minska andelen 
hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen i båda att-satserna med tillägg att 
kommunen bör göra en dagvattenplan i första hand i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens beslut, Sbn § 48/2022., handlingsid: Ks 2022.1637. 

Reservation 
Den socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Torgny Larsson, Ida 
Bornlykke, Kristin Skoog, Tina Berström-Darrell, Anders Throbäck, Inger Åbonde, 
Axel Olsson (S), Anne-Maj Råberg och Helén Bladh) reserverar sig till förmån för 
Sara Anhedens (S) och Ida Bornlykkes (S) yrkande. 

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. 

 

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. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 87 forts. 

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 
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  
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 87 forts. 

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. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen i båda att-satserna med tillägg att 
kommunen bör göra en dagvattenplan i första hand i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens beslut, Sbn § 48/2022., handlingsid: Ks 2022.1637.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 98/2022, handlingsid: Ks 2022.2253. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 december 2021 (Kf § 147/2021) remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 87 forts. 

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

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 februari 2022 (Sbn § 21/2022) 
föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med förvaltningens 
yttrande i ärendebeskrivningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 mars 2022 (Ksau § 47/2022) 
lämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

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. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 maj 2022 (Sbn § 48/2022) att 
föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med förvaltningens 
yttrande i ärendebeskrivningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 juni 2022 (Ksau § 109/2022) 
att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige att besvara motionen i 
enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 31 augusti 2022 (Ks § 98/2022) att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen i båda att-satserna med tillägg att kommunen 
bör göra en dagvattenplan i första hand i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
beslut, Sbn § 48/2022., handlingsid: Ks 2022.1637. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) och Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till motionen. 

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärs och ska verkställas. 

Följande beslutsgång fastställs: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej-röst för Sara Anhedens (S) och Ida Bornlykkes (S) yrkande. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 87 forts. 

Omröstning 
Med 28 ja-röster mot 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra (M), 
Marianne Åkerblad (M), Bertil Fredlund (M), Emil Ekstrand (M), Kenneth 
Strömbeck (M), Alexander Verweij Svensson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Bengt Högborg (C), Charlotte Rosdala (C), Lena Eriksson (C), 
Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L), 
Bo Herou (KD), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Per-Olof Örnsved 
(SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Zofia Prokopczyk (SD), Jan 
Gustafsson (SD), Thony Blomgren (SD), Kent Gustafsson (SD) och Birger 
Hörberger (SD). 

Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Kristin Skoog 
(S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Axel Olsson 
(S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén (V), Linda Ekelund (V) och 
Jerry Bergström (MP). 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Sara Anheden (S) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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Per-Olle Henriksson, badmästare  

REDOVISNING FRILUFTSBADEN SOMMAREN 2022 
 
 

REDOVISNING AV SÄSONGSKORT ÄR TOTALEN OCH FULLPRIS 
 

 SMEDSTORPS- 
BADET 

VÄLABADET ELJARÖDS- 
BADET 
 

Dagbiljetter 
vuxna á 36 kr 
ungdom á 25 kr 
barn á 5 kr 
 

 
912 = 32.832 
650 =16.250 
487 = 2.435 

 
     499  = 17.964 
     594  = 14.850 
      289 = 1.445 
 

 
     1374 = 49.464 
      821 = 20.525 
      512 = 2.560 

Säsongskort 
vuxna á 360 kr 
vuxna medf. 
123 kr 
ungdom á 257 
kr 
barn á 61 kr 

 
115 = 41.400 

3 = 369 
105 = 26.985 
23 = 1.403 

 
      89 = 32.040 
        13 = 1.599 
      172 = 44.204 
        63 = 3.843 

 
     99 =  35.640 
       4 = 492  
     62 =  15.934 
       19 = 1.159 

 
Medföljande 
  á 12 kr. 
 

 
199 = 2.388 

 
    128 = 1.536 

 
     98 = 1.176 
 

Bruttointäkt 
 

124.062     117.481     126.950 

  
 
Smedstorpsbadet 
Drivs av Smedstorps IF 
          
Antal besök 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
-vuxna 3 787 2 195 2 325 1 749 1 806 684 1 072 1 515 1 442 1 492 992 1 478 
-ungdom 5 375 2 835 2 285 2 065 1 791 1 247 1 488 1 661 2 055 1 642 1 516 1 801 
-barn 1 522 1 097 1 454 1 336 1 170 664 750 655 1 107 780 491 688 
medföljande 274 252 318 154 213 96 211 205 231 227 143 140 
-simskola 925 3 750 2 800 2 175 1 825 1 500 1 225 1 075 900 1 125 725 1 600 
-skolbad                         
familj   4 100 3 500 2 400 2 000 2 000 2 600 3 000 3 500 3 100 2 900   
Totalt 11 883 14 229 12 682 9 879 8 805 6 191 7 346 8 111 9 235 8 366 6 767 5 707 

Simskolan är nyckeltalet 5 dagar x 5 veckor          
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Per-Olle Henriksson, badmästare  

Välabadet 
            
Antal besök 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
-vuxna 2 724 1 291 1 617 1 448 1 383 624 892 1 059 1 633 1 542 1 153 996 
-ungdom 8 334 6 227 5 372 4 160 2 696 3 430 4 222 5 824 5 909 7 120 7 575 5 267 
-barn 3 124 875 723 1 213 1 133 559 1 458 1 107 1 953 2 211 2 145 1 027 
medföljande 453 1 075 488 404 602 255 790 972 1 248 1 247 1 497 496 
-simskola 650 575 875 1 025 650 375 625 1 325 1 500 1 550 1 475 1 450 
-skolbad         100     1 500 1 400 1 400 1 400 900 
-föreningsbad               40 20 20   40 
Totalt 15 285 10 043 9 075 8 250 6 564 5 243 7 987 11 827 13 663 15 090 15 245 10 176 
Simskolan är nyckeltalet 5 dagar x 5 veckor. Nyckeltalet för säsongskort är vuxen x 25, ungdom/barn x 45  
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Eljarödsbadet 
           
Antal besök 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
-vuxna 3 849 2 650 2 075 1 736 2 421 1 179 1 823 1 691 1 797 2 126 1 545 1 501 
-ungdom 3 611 2 799 1 526 1 555 2 483 1 373 2 315 2 515 3 014 2 944 2 740 2 848 
-barn 1 367 773 655 536 750 267 340 580 868 2 211 667 827 
medföljande 198 0 0 25 0 0 1 34 45 55 5 9 
-simskola 675 550 525 625 475 750 650 750 475 1 000 900 950 
-skolbad                         
Totalt 9 700 6 772 4 781 4 477 6 129 3 569 5 129 5 570 6 199 8 336 5 857 6 135 
Simskolan är nyckeltalet 5 dagar x 5 veckor.         
Nyckeltalet för säsongskort är vuxen x 25, ungdom och barn x 45 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 105 Dnr KS 2022/83 

Tertialrapport jan-augusti  (T2) 2022 för 
Tomelilla kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för januari-augusti 2022.  

Kommunfullmäktige beslutar med anledning av byggnadsnämndens prognostiserade 
underskott att detta får finansieras inom ramen för kommunens resultat 2022 där 
prognosen är ett överskott på drygt 40 mnkr. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar tillskjuta 1 mnkr till Måltidsverkstan ur budgeterade 
medel för kommunstyrelsen oförutsett för ökade livsmedelspriser. 

Kommunstyrelsen beslutar att en översyn av byggnadsnämndens verksamhet och 
taxa ska ske under hösten/vintern. 

Vård och omsorgsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden förutsätts vidta 
åtgärder utifrån sina handlingsplaner så budgeten hamnar i balans. 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning ska den lagstadgade delårsrapporten tas fram lämnas per 31 
augusti. Delårsrapporten ska redovisa ackumulerat ekonomiskt resultat till och med 
31 augusti samt prognostiserat ekonomiskt resultat för helåret.  

Prognosen för 2022 är ett beräknat utfall på 41,5 mnkr vilket är 25,0 mnkr bättre än 
budget. Den största avvikelsen återfinns inom finansieringen och beror till största 
delen på ett bättre utfall av skatteavräkningar för 2021 och 2022 samt ökade 
statsbidrag.  

Kommunens nämnder visar på ett nettoöverskott på 1,8 mnkr. Byggnadsnämnden 
redovisade redan i tertialuppföljning per 30 april svårigheter att hålla budgeten och 
prognosen för helåret i delårsrapporten är ett underskott på 1,7 mnkr vilket dock är 
en förbättring jämfört med tidigare prognos. Även samhällsbyggnadsnämnden 
redovisar ett beräknat underskott på -0,5 mnkr vilket även det är ett förbättrat 
resultat jämfört med tidigare prognoser. Kommunstyrelsen, kultur och 
fritidsnämnden såväl som familjenämnden redovisar ett beräknat överskott på totalt 
4,0 mnkr. Vård och omsorgsnämnden redovisar en budget i balans. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 105 forts. 

Måluppfyllelsen bedöms som god, såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen. 
Av 33 finansiella mål och nämndsmål bedöms 30 uppfyllas helt eller delvis vilket 
innebär en måluppfyllelse på knappt 88 % och därmed bedöms målet för god 
ekonomisk hushållning uppfyllas. 

Riskanalyser och internkontrollplaner har beslutats av nämnderna och uppföljningar 
har skett i stort sett enligt plan. Åtgärder vid avvikelser har vidtagits. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det prognostiserade resultatet pekar på att kommunen kommer att uppfylla kravet 
på god ekonomisk hushållning vid årets slut. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och den verksamhet som bedrivits. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och den verksamhet som bedrivits. 

Uppföljning 
En slutlig uppföljning sker i samband med årsbokslutet per 2022-12-31. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport januari-augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.2450. 

Delårsrapport jan – aug 2022 – den lagstadgade, handlingsid. Ks 2022.2505. 

DR jan-aug 2022 – Byggnadsnämnden, handlingsid: Ks 2022.2452 

DR jan-aug 2022 – Familjenämnden, handlingsid: Ks 2022.2453. 

DR jan-aug 2022 – Kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2022.2454. 

DR jan-aug 2022 – Kultur och fritidsnämnden, handlingsid: Ks 2022.2455. 

DR jan-aug 2022 – Revision, handlingsid: Ks 2022.2456. 

DR jan-aug 2022 – Samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Ks 2022.2457. 

93



 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 105 forts. 

DR jan-aug 2022 – Valnämnden, handlingsid: Ks 2022.2458. 

DR jan-aug 2022 – Vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Ks 2022.2459. 

DR jan-aug 2022 – Överförmyndarnämnden, handlingsid: Ks 2022.2460.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
med anledning av byggnadsnämndens prognostiserade underskott, detta får 
finansieras inom ramen för kommunens resultat 2022 där prognosen är ett överskott 
på drygt 40 mnkr. 

Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att dels tillskjuta 1 mnkr till 
Måltidsverkstan ur budgeterade medel för kommunstyrelsen oförutsett för ökade 
livsmedelspriser, dels att en översyn av byggnadsnämndens verksamhet och taxa ska 
ske under hösten/vintern och dels att vård och omsorgsnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden förutsätts vidta åtgärder utifrån sina handlingsplaner så 
budgeten hamnar i balans. 

Sara Anheden (S) yrkar bifall till Leif Sandbergs yrkanden. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif 
Sandbergs (C) yrkanden. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Socialchef Camilla Andersson 

Marianne Åkerblad (M) 

Sander Dijkstra (M) 
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