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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Aktualitetsprövning av översiktsplanen 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 30 november 2015, § 216, Framtiden - Översiktsplan för 
Simrishamns kommun. Översiktsplanen vann därefter laga kraft den 15 mars 2017.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017, § 164, bland annat att ”kommunfull-
mäktige tar under nästa mandatperiod ställning till om översiktsplanen är aktuell eller be-
höver göras om genom en aktualitetsprövning.”

Översiktsplanen är kommunens övergripande strategiska dokument som beskriver kommu-
nens viljeinriktning angående mark- och vattenanvändning och är vägledande kring hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

I enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (PBL), ska varje kommun 
ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Kommunfullmäktige ska minst 
en gång under mandatperioden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven 
i 3 kap. 5 §.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2019, § 62, bland annat ”att tillsätta en tillfällig refe-
rensgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter samt ordförande och 2:e 
vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden.” 
Denna grupp är sedan benämnd samrådsgrupp.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 21 november 2109, § 259, föreslå 
kommunfullmäktige

 Godkänna Aktualitetsprövningen av Simrishamns kommuns översiktsplan, innebä-
rande att översiktsplanen är i huvudsak aktuell, samt att

 uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till följande tematiska 
tillägg och fördjupningar till översiktsplanen:

o Fördjupning av Simrishamns stad
o Infrastrukturplan

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, 2020-01-15, § 16
Arbetsutskottets beslut, 2019-12-18, § 294
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-03.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-11-21, §259.
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Rapport – Aktualitetsprövning av Simrishamns kommuns översiktsplan.
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse, 2019-03-21.
Kommunstyrelsens beslut, 2019-03-13, § 62.
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-10-30, § 164.
Framtiden – översiktsplan för Simrishamns kommun: se  www.simrishamn.se/bo-och-byg-
ga/planer-och-utveckling/vara-oversiktsplaner
Kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-30, § 216.
Vindkraftsplan. Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2001 med tema: Vindkraft
Kommunfullmäktiges beslut, 2011-12-19, § 180.

Yrkande

Anders Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

 Godkänna aktualitetsprövningen av Simrishamns kommuns översiktsplan, innebä-
rande att översiktsplanen är i huvudsak aktuell.

 Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till följande tematiska 
tillägg och fördjupningar till översiktsplanen:

Fördjupning av Simrishamns stad
Infrastrukturplan.

______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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