
Tomelilla kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Tid: Tisdagen den 17 januari 2023 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 2023-01-17 2023/2 2 
4 Val av ledamöter och ersättare till 

samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
mandatperioden 2023-2026 

2022/190 3 - 7 

5 Yttrande på överklagan gällande försäljning av del 
av fastighet Tomelilla Ramsåsa 12:1 till Egit 
Fastighets AB 

2022/156 8 - 18 

Sander Dijkstra (M) Johanna Kandell 
Ordförande Sekreterare 

Meddela förhinder i god tid till kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 070 - 995 83 30 Johanna Kandell 
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 2023/2 
 
Datum 29 december 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2023-
01-17 

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

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande: 
 
Information från ordförande Sander Dijkstra (M) 
 
Presentation 
Den nytillträdda nämndens ledamöter och närvarande tjänstemän presenterar sig. 
 
Måldag 17 februari 2023 
 
Samhällsbyggnadsnämndens spelregler 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-12-29. 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

Johanna Kandell 

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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/190 
 
Datum 29 december 2022 

 

Val av ledamöter och ersättare till 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott mandatperioden 2023–2026 

Valberedningsnämndens förslag till 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse ledamöter och ersättare till 
arbetsutskottet i enlighet med valberedningsnämndens förslag. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande i arbetsutskottet i enlighet med valberedningsnämndens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt reglementet för nämnden bland sina ledamöter 
och ersättare utse tre ledamöter och tre ersättare till nämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2026. Bland ledamöterna i 
arbetsutskottet ska också väljas en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice 
ordförande. 

 

Valberedningsnämnden beslutade den 28 november 2022 (Vbn § 13/2022) om 
följande förslag gällande samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (sbnau): 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 
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LEDAMÖTER: 

1. Sander Dijkstra (M) 

2. Thony Blomgren (SD) 

3.  Inger Åbonde (S) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Carl-Fredrik von Oelreich (KD) 

2. Kent Gustafsson (SD) 

3. Henrik Nilsson (S) 

 

ORDFÖRANDE: 

Sander Dijkstra (M) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Thony Blomgren (SD) 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Inger Åbonde (S) 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att välja ledamöter och ersättare till arbetsutskottet får inga ekonomiska 
konsekvenser. 

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

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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Uppföljning 
Om någon ledamot eller ersättare lämnar sitt uppdrag under mandatperioden så ska 
nämnden utse en ny ledamot eller ersättare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-12-29. 

Vbn § 13/2022 Beslut om valberedningsnämndens förslag till 
Samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 2022.2237. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Berörda ledamöter 

Löneavdelningen Ystad kommun 

Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl 

Kanslichef Johan Linander 

Kommunstyrelsen för kännedom 
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 Valberedningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vbn § 13 Dnr VBN    

Beslut om valberedningsnämndens 
förslag till Samhällsbyggnadsnämnden 

Valberedningsnämndens förslag till 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förslaget:  

 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
Mandattid: 1 januari 2023 – 31 december 2026 

 

LEDAMÖTER: 

1. Sander Dijkstra (M) 

2. Thony Blomgren (SD) 

3.  Inger Åbonde (S) 

 

ERSÄTTARE: 

1. Carl-Fredrik von Oelreich (KD) 

2. Kent Gustafsson (SD) 

3. Henrik Nilsson (S) 

 

ORDFÖRANDE: 

Sander Dijkstra (M) 

 

1:e VICE ORDFÖRANDE: 

Thony Blomgren (SD) 

 

 

6



 

 Valberedningsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
28 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 13 forts. 

 

2:e VICE ORDFÖRANDE: 

Inger Åbonde (S) 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

De valda 

Löneenheten Ystad 

Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl 
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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: Johan Linander  
Titel: Kanslichef 
E-post: johan.linander@tomelilla.se 
Mobil: 070 - 995 82 53   

Diarienummer: SBN 2022/156 
 
Datum 9 januari 2023 

 

Yttrande gällande överklagande mål nr 
13680-22, laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig till förvaltningsrätten enligt nedan. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 18 november 2022, sbn § 88/2022, om 
korrigerad köpeskilling på 2 762 100 kronor (81 kr/m2) har överklagats av Ida 
Bornlykke med flera. Förvaltningsrätten i Malmö har förelagt Tomelilla kommun, 
genom samhällsbyggnadsnämnden, att yttra sig i mål nr 13680-22 senast den 19 
januari 2023. 

Redan i juni 2014 skickade Gunnar & Arne Erikssons fastighetsbolag AB in en 
intresseanmälan om att köpa mark av Tomelilla kommun inom fastigheten Ramsåsa 
12:1, detta för att de behövde mer mark för att ställa upp Erikssons Åkeri AB:s 
lastbilar. Svaret den gången var att området skulle planläggas och först därefter kunde 
marken avyttras. Däremot erbjöds annan mark i området.  

19 april 2017 inkom till Tomelilla kommun en ny förfrågan från Gunnar Eriksson, 
Erikssons Åkeri AB, om att få köpa 50 000 kvm till en summa av 700 tkr. Denna 
summa var långt under gällande tomtpris för industrimark och därför behandlades 
förfrågan av kommunfullmäktige.  

Den 12 juni 2017, kf § 73/2017, beslutade kommunfullmäktige att fastställd 
marktaxa för försäljning av industrimark på 75 kr/kvm plus indexuppräkning skulle 
följas. Priset 2017 inklusive KPI-indexuppräkning var 81 kr/kvm.  
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Detta fullmäktigebeslut har uppfattats av såväl kommunen som av Gunnar Eriksson, 
som också äger Egit Fastighets AB, som ett löfte om att marken skulle få köpas till 
det pris som då gällde. När Ida Bornlykke med flera skriver i sin överklagan att ”i det 
fall något avsteg ska göras från aktuellt tomtpris, så får detta anses åvila 
kommunfullmäktige” så är det precis vad som har skett. Kommunfullmäktige fattade 
2017 beslut om att mark skulle säljas för gällande tomttaxa för industrimark och inte 
till det lägre belopp som Erikssons Åkeri hade föreslagit. 

I februari 2019 skickade Gunnar Eriksson en påminnelse till kommunen om att de 
fortfarande ville köpa marken. Varför kommunen, genom dåvarande plan- och 
byggchef Ingrid Järnefelt, inte gick vidare med frågan går tyvärr inte att svara på i 
dagsläget. Det finns olika åsikter om detta.  

Ingrid Järnefelt fick lämna kommunen i februari 2021 och när nuvarande enhetschef 
för näringsliv och exploatering Henrik Lundblad tog över ansvaret inom kommunen 
så återupptogs diskussionen med Egit Fastighets AB om inköp av mer mark för att 
Erikssons Åkeri ska få tillräckligt utrymme för uppställning av sina lastbilar.  

Under 2022 blev kommunen färdig för att kunna avsluta affären och förvaltningen 
lyfte frågan till samhällsbyggnadsnämnden. Vid sammanträdet yrkade 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra (M) på att det pris för 
industrimark som gällde 2017 när kommunfullmäktige behandlade Erikssons Åkeris 
ursprungliga förfrågan om att få köpa mark skulle gälla (81 kr/kvm). Detta yrkande 
vann gehör i nämnden. En majoritet av ledamöterna ansåg att det är orimligt att 
köpet ska bli dyrare för Egit Fastighets AB för att kommunen inte har lyckats 
genomföra det inom rimlig tid och att beslut fattades 2017 om att det årets taxa 
skulle gälla. 

I överklagandet framförs också att beslutet skulle bryta mot likställighetsprincipen 
enligt kommunallagen 2 kap. 3 §. Detta ställer sig kommunen starkt frågande till. Det 
beslut som fattades av kommunfullmäktige 2017 gällde en förfrågan från Gunnar 
Eriksson, ägare till såväl Erikssons Åkeri AB som Egit Fastighets AB, men hade 
beslutet gällt annan intressent så hade samma bedömning gjorts. Ett 
fullmäktigebeslut om att det årets pris för industrimark skulle gälla kan inte 
ifrågasättas utifrån likställighetsprincipen, precis samma beslut hade fattats om det 
gällt annan intressent. 

Ekonomiska konsekvenser 
En juridisk process är alltid dyr och den tjänstemannatid som går åt hade kunnat 
användas för bättre arbetsuppgifter, men givetvis måste nämnden yttra sig när 
förvaltningsrätten förelägger om yttrande. Förvaltningsrättens utslag kommer inte att 
påverka det pris som Egit Fastighets AB kommer att betala eftersom 
reservationsavtal redan slutits mellan Tomelilla kommun och Egit Fastighets AB. 
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Barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn. 

Miljöperspektivet 
Ärendet berör inte miljön. 

Uppföljning 
Uppföljning sker beroende på vad förvaltningsrättens utslag blir. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, 2023-01-09. 

Bilaga 1 - Intresseanmälan om markköp av Tomelilla kommun 2014, handlingsid: 
Sbn 2023.34. 

Bilaga 2 - Intresseanmälan om markköp av Tomelilla kommun - karta, handlingsid: 
Sbn 2023.35.  

Bilaga 3 - Svarsbrev angående lediga industritomter - Ramsåsa 44:3, Tryde 19:5 och 
Tryde 37:1, handlingsid: Sbn 2023.36.  

Bilaga 4 - Intresseanmälan köp av mark 2017, handlingsid: Sbn 2023.37. 

Bilaga 5 - Kf beslut 2017 intresseanmälan – köp av mark – Ramsåsa 12:1, 
handlingsid: Sbn 2023.38. 

Ramsåsa 37:1 – karta, handlingsid: Sbn 2023.39. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 

 

 

Beslutet skickas till:  

Förvaltningsrätten i Malmö 
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