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Dnr 2019/55

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Lars Johansson (S) väljs till att justera dagens protokoll.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2019/56

Genomgång av ärendena vid dagens sammanträde
Dagens sammanträde inleds med presentationer av medborgarförslag och genomgång av
ärendena på dagordningen. Berörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid sina
respektive ärenden.
1. Presentationer av medborgarförslag
2. Redovisning av delegeringsbeslut
3. Havsplan och kustzonsanalys - Fördjupning av översiktsplanen för Simrishamns
kommuns havsområde, samråd
4. Detaljplan för Brantevik 36:21, samrådshandling
5. Detaljplan för Hoby 1:16, programhandling
6. Ändring av detaljplan för Hoby 18:21, samrådshandling
7. Ändring av detaljplan för Gladsax 34:71, samrådshandling
8. Detaljplan för del av Simris 206:1 (Simrislund), samrådshandling
9. Detaljplan för Sandby 64:1, programhandling
10. Motion från Mats Sundbeck och Ingemar Hansson (V) om solcellsparker i Simrishamns kommun
11. Markanvisning Joneberg 8 och 9
12. Markanvisning Joneberg 2
13. Redovisning av utredning, medborgarförslag från Tommy Johansson om att bygga
uvtorn för att minska problemen med fiskmåsar
14. Svar på medborgarförslag om skyltar för bad och vistelse vid Vejakåsen, Brantevik
15. Underhållsplan för gatubelysning
16. Underhållsplan beläggning gator
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

7

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 31 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2019/56

17. Fastställande av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning för
fastigheterna Gröstorp 4:30-4:37
18. Gladsax 21:3, ansökan om anslutning till kommunalt VA
19. Intern kontrollplan 2018, uppföljning (återremitterat ärende)
20. Granskning av kommunstyrelsen och ansvariga nämnders arbete med intern kontroll
21. Ombudgetering från 2018 till 2019
22. Nämndplan, internbudget - Budget 2019-2021
23. Attestbehörigheter 2019
24. Skånes luftvårdsförbund, val av representant för nominering till styrelsen
25. Val av ersättare i Kommunala pensionärsrådet (KPR)
26. Förvaltningschefens information
27. Meddelanden 2019

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2019/164

Presentation - Medborgarförslag från Christina Soini om hundlatriner
på "strandpromenaden"
Ärendebeskrivning
Christina Soini presenterar sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2019/166

Presentationstillfälle - medborgarförslag från Jenny Ekman om hundrastgård med tillhörande bänkar och bord i Borrby
Ärendebeskrivning
Jenny Ekman har varit inbjuden att presentera sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde, men har inte svarat på inbjudan.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2019/167

Presentationstillfälle, medborgarförslag från David Hedvall om att
namnge gata som leder till Haven i Gärsnäs
Ärendebeskrivning
David Hedvall har varit inbjuden till dagens sammanträde för att presentera sitt medborgarförslag men har inte svarat på inbjudan.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2019/168

Presentationstillfälle, medborgarförslag från Clas Rönnqvist om att kommunen uppmuntrar någon att bygga en bastu med möjlighet att bada i
havet, öppen alla dagar kl 06.00-21.00
Ärendebeskrivning
Clas Rönnqvist har varit inbjuden till dagens sammanträde för att presentera sitt medborgaförslag men har inte svarat på inbjudan.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
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Dnr 2019/52

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att
samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får
samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i enskilt
ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Beslutsunderlag
Redovisade beslut, listor utskrivna 2019-03-05
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2018/1139

Havsplan och kustzonsanalys - Fördjupning av översiktsplanen för Simrishamns kommuns havsområde, samråd
Ärendebeskrivning
Kust- och havsområdet är en viktig del av Simrishamns kommun. Närmare två tredjedelar
av kommunens yta består av hav. Den nästan sju mil långa kuststräckan omfattar såväl
kustorterna med sina åtta hamnar som betydande natur-, kulturmiljö- och rekreativa värden. Här inryms också viktiga näringar som ska samsas med den ständigt växande turismen. Men samtidigt finns också en baksida, vårt vackra hav är ett av världens mest förorenade. Vi måste därför hitta ett samspel i hur havet kan användas utan att denna negativa
utveckling fortsätter.
Av kommunens översiktsplan framgår att en Havsplan inklusive en kustzonsanalys med
tydliga riktlinjer och prioriteringar ska tas fram. Havsplanens uppgift är att vara vägledande vid olika frågor, som tillståndsgivning, detaljplanering och bygglov.
Kommunstyrelsen beslutade 7 mars 2017, § 73, att arbetet skulle startas upp och att arbetsgången skulle ledas av samhällsbyggnadsnämnden.
Översiktsplanering syftar till att sammanfatta den långsiktiga utvecklingsviljan i kommunen och visa hur den fysiska planeringen kan bidra till att förverkliga ambitioner och målsättningar.
Havsplanen har ambitionen att vara just en sådan bred och väl förankrad överenskommelse. En överenskommelse som påminner oss om hur vi vill förvalta, förändra och förbättra
havsområdet i vår kommun. Som visar vägen mot ett hållbart samhälle som tillvaratar kvaliteter och uppmuntrar människors kreativitet och engagemang, och som skapar ett attraktivt samhälle för både befintliga som nya invånare, som för besökare.
Tidsperspektivet i havsplanen blickar mot den längre tidshorisonten i Framtiden - översiktsplan för Simrishamns kommun, år 2035. Planområdet är avgränsat till kommunens
havsområde, det följer territorialgränsen och övergången mellan hav och land.
Syftet med Simrishamns kommuns Havsplan och kustzonsanalys är följande:


Att sammanställa kunskap och underlag för att skapa en helhetsbild av de befintliga
planeringsmässiga förutsättningarna och de intressen som samspelar längs kusten
och i havet.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2018/1139

Ange förankrade strategier och riktlinjer för hur havet och kusten kan användas
samtidigt som deras värden förvaltas, restaureras och utvecklas.
Att ge förslag på åtgärder som möjliggör att planeringsstrategierna kan uppnås.

Vidare samlar och beskriver havsplanen alla de intressen som samspelar kring kusten och
havet. Dessa analyseras och vägs mot varandra i havsplanen så att framtida eventuella intressekonflikter förebyggs, vilket hjälper till att undvika problem som i framtiden annars
kan uppstå.
Det finns även nationella, regionala och lokala intressen och förordningar att ta hänsyn till
vid fysisk planering. Näst intill hela planområdet omfattas av riksintressen eller andra områdesskydd. Dessa regleringar är på förhand givna för kommunen och säkerställer att vattenområdet används till det ändamål som är bäst lämpat.
Sveriges havsområden planeras parallellt av staten genom Havs- och vattenmyndigheten.
Simrishamns kommun berörs av den nationella havsplanen för Östersjön, de överlappar
varandra från 1 nautisk mil från baslinjen och ut över territorialvattnet (baslinjen för Simrishamns kommun följer den direkta kustlinjen där hav möter land, 1 nautisk mil = 1852
meter). Den nationella planen var utställd för samråd under 2018 och kommer ställas ut för
granskning under 2019. Det finns inga utpekade intressekonflikter mellan Simrishamns
kommuns förslag till havsplan och förslaget till den nationella havsplanen.
Nulägesbeskrivningen tillsammans med de på förhand givna intressena och förordningarna
som kommunen har att beakta vid fysisk planering har lett till utformandet av ett planförslag. Planförslaget är strategiskt och övergripande och består av fyra planstrategier. Strategierna har delats in tematiskt och utgör ett ramverk med riktlinjer och prioriteringar och
också vägledning för det fortsatta arbetet som tar vid efter det att havsplanen antagits.
Strategierna är:
 Beredskap för framtida klimatförändringar.
Klimatet håller på att förändras och med det följer en rad utmaningar att hantera vid
fysisk planering. I havsplanen är det främst frågan om stigande havsnivåer och erosion som behandlas.


Bevara och utveckla unika värden.
Denna strategi tillvaratar de unika värden som kommunens havs- och kustområde
består av. Strategin visar hur området kan värnas, förstärkas och utvecklas.



Balans mellan intressen.
Under denna strategi vägs olika intressen mot varandra i den fysiska plan som
anger den framtida vattenanvändningen. Vattenanvändningskartan som presenteras
här anger de värden och intressen som är viktigast att prioritera.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

15

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 37 forts


Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2018/1139

Bevara och utveckla friska ekosystem.
Friska ekosystem längs kusten och i havet är en nödvändighet för en hållbar utveckling. Denna strategi syftar till att förstärka detta kärnvärde inom planområdet.
Allting hänger samman och ekosystemen inom planområdet är viktiga både som en
hållbarhetsfaktor och som en förutsättning för kustens och havets attraktionsvärden.

Även om strategierna i många avseende förespråkar hänsyn åt natur- och kulturmiljövärden samt för rekreativa värden är de också möjliggörare för olika maritima aktiviteter. Planen begränsar inte att havet används av människan så länge det sker med en medvetenhet,
havet ska kunna brukas utan att förbrukas.
Planering ska ske så att belastning på miljön minimeras, och Simrishamns kommun ska
vara en trygg och säker plats för alla. Målet är att uppnå ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt robust samhälle. Till havsplanen hör därför också en konsekvensbeskrivning.
Planförslaget ska enligt plan- och bygglagen miljökonsekvensbeskrivas, och även andra
konsekvenser av planens innebörd tas upp.
Den samlade bedömningen är att havsplanen ger övergripande positiva konsekvenser genom att dels aktivt ta ställning till havsområdet och dels utgå från vad Hanöbuktens ekosystem klarar av.
Konsekvenser av planförslaget jämförs med konsekvenserna av ett nollalternativ. Nollalternativet representerar en fortsatt utvecklingen som den vi tidigare har haft. Det vill säga
att man fortsätter som förut utan vetskap om vad det har för innebörd för havsmiljön och
utan att några ställningstagande för planområdet tas. Havsplanen blir på så vis ett verktyg
som i förlängningen bedöms kunna bidra till en positiv utveckling av miljöstatusen i havet.
Havsplanen med tillhörande kustzonsanalys förväntas antas av kommunfullmäktige under
2019.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-28
Förslag till Havsplan och kustzonsanalys – Fördjupning av översiktsplanen för Simrishamns kommuns havsområde, upprättad 2019-02-28
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT på förslag av Lars Johansson (S)


Godkänna förslag till Havsplan och kustzonsanalys – Fördjupning av översiktsplanen för Simrishamns kommuns havsområde, för samråd.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/1139

Planen förväntas antas av kommunfullmäktige senast år 2020.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2018/215

Detaljplan för Brantevik 36:21, samrådshandling
Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna till Brantevik 36:21 fick år 2008 positivt planbesked för reglering av
vägområde i västra delen av Brantevik 36:21. Planarbetet har sedan dess varit vilande för
att tas upp igen under 2018. Ett nytt plankostnadsavtal upprättades mellan kommunen och
fastighetsägarna 20 mars 2018.
Härefter har fastighetsägarna även framfört önskemål om att stycka av tomter i fastighetens
södra del samt skapa möjlighet för utvidgad verksamhet.
Befintlig gällande detaljplan med laga kraft 8 december 1950, som anger bostadsändamål,
kan i detta sammanhang inte längre anses vara ändamålsenlig.
Vägområdet i västra delen av Brantevik 36:21 utgör idag den enda tillfartsvägen för att nå
fastigheterna Brantevik 36:18, Brantevik 36:19 och Brantevik 36:20 - fastigheterna ligger
utanför detaljplanelagt område och är idag till försäljning.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för ny bostadsbebyggelse för fyra friliggande bostadshus i fastighetens södra del, skapa möjlighet för utvidgad verksamhet, samt
att säkra tillfart för intilliggande fastigheter.
I planförslaget föreslås:
 En ökad exploateringsgrad som möjliggör att befintlig verksamhet tillåts expandera.
 Möjlighet att stycka av fyra tomter, minsta fastighetsyta är 650 kvm och varje tomt
tillåter en byggnadsyta på 200 kvm.
 Delar av det västra vägområdet som finns i gällande detaljplan från 8 december
1950 föreslås ligga kvar för att säkra tillfart för de intilliggande fastigheterna Brantevik 36:18, Brantevik 36:19 och Brantevik 36:20.
Vägen i planförslaget har anpassats till nutida förutsättningar och smalnats av. Huvudmannaskapet föreslås vara kommunalt.
I Framtiden, översiktsplan för Simrishamns kommun, pekas aktuellt planområde ut som
förtätningsobjekt för bostadsändamål.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-22
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2018/215

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2019-02-22
Planbeskrivning, samrådshandling detaljplan för Brantevik 36:21, del av Brantevik 36:23
och Brantevik 36:6, 2019-02-22
Plankarta med planbestämmelser, 2019-02-22
Behovsbedömning, 2019-01-17
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna detaljplan för Brantevik 36:21, del av Brantevik 36:23 och Brantevik
36:6, för samråd.



Godkänna behovsbedömningen.

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägarna till Brantevik 36:21

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2017/685

Detaljplan för Hoby 1:16, programhandling
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller förslag till detaljplan för bostäder på fastigheten Hoby 1:16.
Planområdet ligger mellan väg 1512/övre kustvägen och bebyggelse vid Axelgatan, omkring 700 meter söder om Skillinge. Planområdet utgörs idag av åkermark klass fyra och
fem med en trädrad av popplar i den sydöstra fastighetsgränsen samt en trädrad mitt på
fastigheten. Projektägaren/fastighetsägaren har ansökt om detaljplan och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 2017, § 215, att pröva bostadsbebyggelse inom
fastigheten Hoby 1:16.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse för generations-boende med
lika delar bostäder för äldre och för villabebyggelse. Planprogrammet prövar omkring 35
hus och gestaltningsidén utgår från gamla Skillinges byggnadsstruktur med byggnader orienterade längs smala, intima, snirklande gaturum.
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande och planprogram. Planprogrammets syfte är
att i ett tidigt skede samla in kunskap och synpunkter från berörda och myndigheter. Planprogrammet beskriver förutsättningar, förslag till bebyggelse-struktur och förslagets konsekvenser.
Detaljplanen stämmer delvis överens med översiktsplanen då området är utpekat som utbyggnadsområde, men en del av planområdet är markerat som pausområde. Länsstyrelsen
har i sitt granskningsyttrande till översiktsplanen meddelat att det finns en stor andel obebyggda detaljplaner inom orten varför möjligheten att ta fram nya områden för bostadsbebyggelse ska prövas i varje enskilt fall.
Bedömningen är att ändrad markanvändning kan prövas eftersom området är beläget intill
befintlig bebyggelse. Riksintressen och landskapsbild bedöms inte påverkas negativt av
tillkommande bebyggelse. En behovsbedömning har gjorts där slutsatsen är att planförslaget inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför detaljplanen inte behöver miljöbedömmas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-26
Planprogram för Hoby 1:16, 2019-02-28
Behovsbedömning Hoby 1:16, 2019-02-18
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2017/685

Förslag till beslut på sammanträdet
Ing-Marie Jacobsen (F!): Avstyrker, planprocessen ska avbrytas.
Carl-Göran Svensson (C): I enlighet med förslag, godkänna planprogrammet för Hoby
1:16 för samråd samt godkänna behovsbedömningen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat godkänna planprogrammet för Hoby 1:16 för samråd samt godkänna behovsbedömningen.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna planprogrammet för Hoby 1:16 för samråd.



Godkänna behovsbedömningen.

Reservationer
Ing-Marie Jacobsen (F!) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:
Projektägaren/fastighetsägaren till Hoby 1:16

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2017/897

Ändring av detaljplan för Hoby 18:21, samrådshandling
Ärendebeskrivning
Ärendet startade 2006 i och med att myndighetsnämnden avslog ansökan om bygglov för bostadshus på Hoby 18:21 som ersättning för befintligt fritidshus och större verkstadsbyggnad
som avsågs rivas. I samma beslut uppmanades den sökande att söka detaljplanändring och en
ny detaljplan vann sedan laga kraft 18 december 2007.

Myndighetsnämnden beviljade 2010 bygglov för nytt bostadshus, uthus/gästhus och garage. Efter att de äldre byggnaderna rivits uppfördes ny bostadsbebyggelse enligt det beviljade bygglovet.
Bygglovet överklagades 2012 och i överprövning ansågs vissa delar vara planstridiga varför nytt bygglovsbeslut krävdes. Myndighetsnämnden beviljade bygglov för andra gången
2014.
I en lång överprövningsprocess upphävdes bygglovsbeslutet 2017 av Mark- och miljööverdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd. Som skäl angavs att förbindelsegångar
mellan uthus/gästhus och bostadshus var planstridiga och inte kunde anses som små avvikelser. Byggnaderna på fastigheten är nu uppförda utan bygglov.
I aktuellt planförslag prövas ändring av planbestämmelser för markens bebyggande enligt
samhällsbyggnadsnämndens beslut 7 december 2017, § 212.
Egenskapsbestämmelser har justerats för att tillåta förbindelsegångar mellan bostadshus
och gästhus/förrådsbyggnad. Byggrätten har inte utökats.
Plankostnadsavtal finns upprättat mellan fastighetsägare och Simrishamns kommun.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-11
Samrådshandlingar (planbeskrivning, plankarta, behovsbedömning), 2019-03-11
Plankostnadsavtal, 2018-09-17
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-20, avseende planbesked
Detaljplan för Hoby 18:21, laga kraft 2007-12-18

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2017/897

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna handlingar för samråd avseende Hoby 18:21.

_______

Beslutet expedieras till:
Imberis AB

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/836

Ändring av detaljplan för Gladsax 34:71, samrådshandling
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden gav 27 september 2018, § 180, positivt planbesked för ändring
av detaljplan för del av fastigheten Gladsax 34:71.
Ekobyn ekonomiska förening i Baskemölla har påbörjat en avstycknings-förrättning hos
Lantmäteriet. Avstyckningen är inte möjlig att genomföra för ett antal tomter om inte en
planändring görs. Planändringen handlar om att korrigera planen så att den överensstämmer med verkliga förhållanden. Det innebär att kvartersmark till viss del behöver utökas,
att gränser kring byggnader på prickmark (mark som inte får bebyggas) behöver justeras,
att bostadstomt längst ned i sydväst blir planenlig, samt att lokalgatan utformas efter hur
den används idag.
Fastigheten Gladsax 34:71 består av flera områden. För aktuell del gäller Detaljplan för
Ekobyn, etapp 2, som vann laga kraft 26 april 2002. Genomförandetiden var 10 år.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att omfattningen av de ändringar som föreslås överensstämmer med syfte och intentioner i översiktsplan och i gällande detaljplan.
Ändringarna bedöms inte ha någon påverkan på allmänheten och antas inte heller medföra
betydande miljöpåverkan.
Ändring av detaljplan har beslutats att prövas genom begränsat planförfarande, vilket innebär att förslaget kan godkännas och antas efter samrådet såvida inte länsstyrelsen eller berörda har synpunkter på förslaget.
Sedan arbetet påbörjats har önskemål inkommit om att inkludera hela Ängshejdan (lokalgatan) i aktuell ändring av detaljplan. Den norra delen av lokalgatan omfattas av Detaljplan
för Ekoby Baskemölla gällande Baskemölla 87:1 samt Gladsax 34:68, 34:71 och 34:94 i
Simrishamns kommun, Skåne län, som vann laga kraft 30 mars 2000.
Plankostnadsavtal finns upprättat. Fastighetsägaren, Ekoby Baskemölla Ekonomiska förening, bekostar planprövningsprocessen vilket omfattar kostnader för planhandlingar, eventuella utredningar samt kommunens kostnader för planens formella handläggning.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-11
Samrådshandlingar (planbeskrivning, plankarta, miljöundersökning) 2019-03-11
Plankostnadsavtal, 2018-11-06
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-01
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
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Dnr 2018/836

Begäran om planbesked, 2018-09-07, från Ekoby Baskemölla Ek. förening
Detaljplan, Ekobyn, etapp 2, laga kraft 2002-04-26
Detaljplan, Ekobyn, etapp 1, laga kraft 2000-03-30
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna handlingar för samråd, avseende del av Gladsax 34:71.

_______
Beslutet expedieras till:
Ekoby Baskemölla ekonomiska förening, Thomas Rönnberg
Lantmäteriet

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2017/730

Detaljplan för del av Simris 206:1 (Simrislund), samrådshandling
Ärendebeskrivning
I Simrislund pågår sedan 2010 ett detaljplanearbete för nya bostäder och ny förskola (i
syfte att göra dagens tillfälliga förskoleverksamhet permanent).
Planmedgivande gavs 19 maj 2009, § 102 och arbetet inleddes med en planutredning för
Simrislundsområdet som helhet 2015. Simrishamns kommun äger marken.
I maj 2018 presenterades för förvaltningen ett förslag till exploatering av området av byggföretaget Lyckos AB tillsammans med arkitektföretaget Wingårdhs arkitekter AB. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 16 augusti 2018, § 150, om en direktanvisning baserad
på bedömningen att byggnaderna har en arkitektonisk gestaltning med ett eget uttryck och
skala som anses värdeskapande och intressant för området, samt att förslaget genom sin
förskjutna placering av byggnads-kropparna förhåller sig till omgivande bebyggelse på ett
unikt sätt, då infarter och stråk ansluter på ett okonventionellt men naturligt sätt. Samtidigt
visade förslaget en ny grönstruktur mot omgivande villaområden med oregelbundna men
tydliga stråk och stadsrum.
Planförslaget möjliggör för flerbostadshus samt radhus inom Simrislund. I detaljplanen
föreslås allmän platsmark i form av grönytor och öppen dagvattenhantering. Förskolan
föreslås få en permanent plats i nordost med plats för 5 avdelningar och 75 barn. Infart till
området föreslås ske i norr via Ekegatan samt Annelundsgatan och i sydväst via Ryttaregatan.
Plankostnadsavtal finns upprättat mellan Lyckos AB och Simrishamns kommun. Wingårdhs arkitekter AB upprättar samrådshandlingar på uppdrag av Lyckos AB.
Planprövningen sker genom normalt förfarande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-11
Samrådshandlingar (planbeskrivning, plankarta, behovsbedömning) 2019-03-11
Exploateringskalkyl, 2019-03-01
Illustrationskarta, 2019-02-28
Underlag från VA-enheten, 2019-02-28
Skissförslag Lyckos AB, Wingårdhs AB, maj 2018
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2017/730

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna handlingar för samråd, avseende del av Simris 206:1 samt del Simrishamn 3:41 (Simrislund).
_______

Beslutet expedieras till:
Lyckos AB

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2016/137

Detaljplan för Sandby 64:1, programhandling
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller planprövning av bostadsbebyggelse inom Sandby 64:1.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 2017, § 232 att lämna ett positivt
planbesked för planprövning av enstaka tomter i anslutning till befintlig bebyggelse för
Sandby 64:1 m fl om sökanden så önskar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 25 januari 2018, § 19, att korrigera till Sandby 64:1.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 13 december 2018, § 270, att återremittera ett planprogram för Sandby 64:1 upprättat 27 november 2018. Planprogrammets upplägg var tjugotre nya tomter inom sex delområden. Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Planprogrammets upplägg överensstämmer inte med planbeskedets anvisning avseende antalet tomter,
planbeskedet anger enstaka tomter. Planförslaget bedöms medföra en betydande påverkan
på naturmiljön. Planprogrammet återremitteras för omarbetning. Bedömningen är att ett
mindre antal nya tomter, sammanlagt 4-5 tomter, kan prövas inom den nordvästra delen
av Sandby 64:1, förslagsvis vid Dr Berghs Väg och norr om befintlig bebyggelse vid Trelleborgsvägen.
Ett planprogram med ändrat bebyggelseförslag har upprättats den 6 februari 2019. Programmets upplägg är fem nya tomter inom två delområden.
Fastigheten Sandby 64:1 är belägen inom södra delen av kustområdet Kyhl Mälarhusen.
Föreslagna tomtområden nås via Mälarhusvägen, Hedvägen, Trelleborgsvägen och Dr
Berghs Väg.
Områden föreslagna för bebyggelse är sandmarkområden med träd, buskage och undervegetation. Naturområdet i stort är sanddynlandskap. Bebyggelsen i området är bostadshus
där tomtområdena är strukturerade i områden, klungor eller rader med naturmarksmellanrum.
Gällande detaljplaner från 1953 och 1976 anger allmän plats park/plantering för de föreslagna tomtområdena.
Område inom fastigheten som inte är detaljplanlagt omfattas till stor del landskapsbildsskydd och delvis av strandskydd.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2016/137

Området i stort, inklusive fastigheten, omfattas av riksintresse för kustzon och friluftsliv.
Fastigheten omfattas delvis av riksintresse för naturvård.
Kommunens naturvårdsprogram, antaget 31 maj 2010, redovisar naturområden med höga
naturvärden. Naturområde Mälarhusen och Borrbystrand beskrivs som ett trädbevuxet
sanddynlandskap med gläntor och öppna stråk. I naturområdet ingår en stor del av naturmarken inom området inklusive platser för föreslagna tomter söder om Dr Berghs Väg och
öster om Trelleborgsvägen.
Kommunens översiktsplan Framtiden, antagen av KF 30 november 2015 och laga kraft 15
mars 2017, redovisar området mellan Klittervägen och bebyggelse i nordväst som lämpligt
för naturreservat.
Område nordöst om Sandby 64:1 och Sandby 11:36 är naturreservat sedan 2013 - naturreservat Sandby backar.
Kommunens översiktsplan redovisar att ny bebyggelse bör lokaliseras i enlighet med bebyggelsestrategin. Ställningstagande för området Kyhl Mälarhusen: Det finns stora allmänna värden att värna (friluftsliv, turism, natur- och kulturmiljön). Ny bebyggelse anses kunna skada områdets speciella karaktär, också med hänvisning till riksintressenas värden.
Området bör inte fragmentiseras ytterligare med ny bebyggelse. Då ny bebyggelse anses få
betydande påverkan på omgivningen bör det finnas särskilda skäl för prövning.
Planprövning sker genom utökat planförfarande. Ett programskede inleder planprocessen.
Program bör upprättas om planprövning för ett område saknar stöd i översiktsplanen. Syftet med programskedet är att beslutsunderlaget i ett tidigt skede ska breddas med information och synpunkter från myndigheter och berörda.
Planområdets lämplighet för ändrad användning, för bostadsändamål, prövas i planprocessen.
Plankostnadsavtal för planärendet är framtaget och undertecknat.
Planprogrammet, upprättat 6 februari 2019, beskriver planeringsunderlag, riksintressen och
förordnande, områdets struktur och karaktär, befintlig bebyggelse och obebyggda naturområden samt föreslår fem nya bostadstomter inom Sandby 64:1. I programmet framförs att
förslaget inte bedöms fragmentera området eftersom tomter föreslås i anslutning till befintlig bebyggelse och befintliga vägar, att förslaget inte bedöms få betydande påverkan på
omgivningen samt att föreslagen komplettering har begränsad påverkan på landskapsbilden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att planförslaget inte är i linje med kommunens översiktsplan och kommunens naturvårdsprogram. Planförslaget, oavsett antalet
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2016/137

tomter, är inte förenligt med områdets naturvärden och de allmänna intressena för landskap
och naturmiljö vilka behöver värnas och vidmakthållas.
En behovsbedömning har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen där slutsatsen är att
planförslaget bedöms medföra en betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår, utifrån samhällsbyggnadsnämndens beslut om
planbesked 7 december 2017, § 232 och beslut om återremiss 13 december 2018, § 270, att
planprogrammet, upprättat 6 februari 2019, godkänns för samråd.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-27.
Behovsbedömning, 2019-02-25.
Planprogram, Sweco Architects, 2019-02-06.
Avstå från att delta i beslut
Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S) och Jan-Erik Persson (S) avstår från att delta i
beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ing-Marie Jacobsen (F!): Avstyrka. Planprocessen ska avbrytas.
Lisa Kvarnbäck (MP): Enligt Ing-Marie Jacobsens förslag.
Carl-Göran Svensson (C): Godkänna planprogrammet för samråd samt godkänna behovsbedömningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat godkänna
planprogrammet för samråd samt godkänna behovsbedömningen.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna planprogrammet för Sandby 64:1 för samråd.



Godkänna behovsbedömningen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2016/137

Reservationer
Ing-Marie Jacobsen (F!) och Lisa Kvarnbäck (MP) reserverar sig mot beslutet.
De lämnar skriftliga reservationer.
_______

Beslutet expedieras till:
Stiftelsen Per August Jönsson studiebidrag till anhöriga
Advokatfirman Söderstjerna
Sweco Architects
Trelleborgsvägens samfällighetsförening

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2019/162

Motion från Mats Sundbeck och Ingemar Hansson (V) om solcellsparker
i Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
En motion har inkommit från Mats Sundbeck (v) och Ingemar Hansson (v) om solcellsparker i Simrishamns kommun.
I motionen föreslås att samhällsbyggnadsnämnden utreder var lämpliga platser för solcellsparker kan finnas.
Kommunfullmäktige beslutade 28 januari 2019, § 21 att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har de senaste åren fått några förfrågningar från privata
aktörer om lämplig mark för solcellspark, men har inte kunnat påvisa lämplig kommunägd
mark.
Samhällsbyggnadsförvaltningen håller just nu på att ta fram ett projektdirektiv gällande en
markpolicy, något som Simrishamns kommun i dagsläget saknar, men har ett stort behov
av. När markpolicyn är klar och beslutad kommer den att ge vägledning om vilken mark
kommunen avser att fortsätta att äga och vilken mark som kan avyttras. Då arbetet med
markpolicyn innefattar en total inventering av kommunal mark kommer den att visa på om
kommunen i dagsläget har någon lämplig plats för en solcellspark.
I motionen, från Mats Sundbeck (V) och Ingemar Hansson (V) om solcellsparker i Simrishamns kommun, föreslås vidare att en plan för anläggning av solcellsparker ska upprättas samt att anläggningsarbete ska påbörjas under 2020. Detta ser förvaltningen inte som
ett realistiskt förslag då kommunen inte har något kommunalt elbolag.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-25
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 21
Motion från Mats Sundbeck (V) och Ingemar Hansson (V), 2018-12-13

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2019/162

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Bifalla den del av motionen som avser utredning om det finns lämplig kommunal
mark, att göras i samband med att en markpolicy för Simrishamns kommun tas
fram.



Avslå de delar av motionen som avser att upprätta en plan för anläggning av solcellsparker samt att anläggningsarbete ska påbörjas under 2020.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2015/841

Markanvisning Joneberg 8 och 9
Ärendebeskrivning
I samband med att samhällsbyggnadsnämnden anordnade en markanvisningstävling för
fastigheterna Joneberg 8 och 9, lämnade två företag (Knut Edstrands Byggnads AB och
Utvecklingsbolaget Sverige AB (senare överlåtet till Nybo Bostadsutveckling AB) in tävlingsbidrag.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 26 januari 2017, § 21, att låta båda företagen få bygga inom kvarteret Joneberg. Efterfrågan på fler bostäder inom Jonebergskvarteret har emellertid inte varit lika stor som företagen förväntat. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 27
september 2018, § 185, om en uppdelning av genomförandeavtalet i två: Joneberg 8 respektive Joneberg 9, samt en förlängning av markanvisningen fram till den 28 februari
2019. Knut Edstrands Byggnads AB har kommit in med ett önskemål om att i stället få
bygga radhus, något som företaget bedömer skulle bli mer lättsålt. Samtidigt har Nybo
Bostadsutveckling AB sökt och blivit beviljad ett bygglov för en utformning som avviker
från gällande genomförandeavtal.
Förvaltningen bedömer att marknaden är oförändrad och att det är rimligt att båda exploatörerna själva får avgöra bebyggelsens utformning under förutsättning att den stämmer
överens med detaljplanen och att genomförandeavtalen i övrigt gäller, inklusive fastställt
markpris (12 april 2017, § 60).
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-22
Önskemål om att få bygga radhus i stället, mail daterat 2019-02-22
Genomförandeavtal avseende Joneberg 8, 2018-10-26
Genomförandeavtal avseende Joneberg 9, 2018-10-26
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna att Knut Edstrands Byggnads AB får frångå genomförandeavtalen avseende byggnadsutformning inom Joneberg 8 och 9, samt att genomförandeavtalen i
övrigt ska gälla oförändrade.



Förlänga genomförandeavtalen avseende Joneberg 8 och 9 till den 31 december
2019.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 45 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2015/841

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Knut Edstrands Byggnads AB (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 46

Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2017/44

Markanvisning Joneberg 2
Ärendebeskrivning
I samband med att samhällsbyggnadsnämnden anordnade en markanvisningstävling för
fastigheterna Joneberg 8 och 9, lämnade två företag (Knut Edstrand Byggnads AB och
Utvecklingsbolaget Sverige AB (senare överlåtet till Nybo Bostadsutveckling AB) in tävlingsbidrag.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 26 januari 2017, § 21, samt 12 april 2017, § 60, att
låta båda företagen få bygga inom kvarteret Joneberg. Efterfrågan på fler bostäder inom
Jonebergskvarteret har emellertid inte varit lika stor som företagen förväntat. Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2018, § 110 om en förlängning av avtalet till och med 31 januari
2019. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 4 februari 2019, § 16, att föreslå Kommunfullmäktige att bevilja ytterligare förlängning till och med 30 juni 2019. Nybo Bostadsutveckling AB har sökt och blivit beviljat bygglov för en utformning som avviker från det som
avtalats. Samtidigt har Knut Edstrand Byggnads AB kommit in med ett önskemål om att få
ändra byggnationen inom Joneberg 8 och 9.
Förvaltningen bedömer att marknaden är oförändrad och att det är rimligt att båda exploatörerna själva får avgöra bebyggelsens utformning under förutsättning att den stämmer
överens med detaljplanen och att genomförandeavtalen i övrigt gäller, inklusive fastställt
markpris.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-22
Genomförandeavtal avseende Joneberg 2, 2017-04-06
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna att Nybo Bostadsutveckling AB får frångå gällande genomförandeavtal
avseende byggnadsutformning inom Joneberg 2, samt att genomförandeavtalet i övrigt ska gälla oförändrat.



Förlänga genomförandeavtalet avseende Joneberg 2 till den 31 december 2019

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 46 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2017/44

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Nybo bostadsutveckling AB (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 47

Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2016/625

Redovisning av utredning, medborgarförslag från Tommy Johansson om
att bygga uvtorn för att minska problemen med fiskmåsar
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag kom under våren 2016 in till Simrishamns kommun gällande att med
hjälp av berguv komma tillrätta med olägenheterna med mängden måsfåglar i centrum under sommarhalvåret. Förslaget är att kommunen bör iordningställa boplatser för berguv i
centrumnära områden. Berguven skulle sedan utgöra en naturlig fiende till de måsfåglar
som enligt medborgaren medför störning och i vissa fall olägenhet i centrum. På detta vis
skulle antalet måsfåglar i centrum kunna hållas nere under sommarhalvåret.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 september 2016, § 128, framgår följande:
Huruvida det slutliga valet faller på att etablera möjligheter för rovfågel i eller utanför staden, att placera ut fågel eller invänta egen etablering, samt antal och vilka/vilken art valet
faller på får senare utredning visa.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett ärendet vidare. Under tiden mellan hösten 2016
och hösten 2018 har olika kontakter tagits och diskussioner genomförts kring ärendet.
Kunskap har inhämtats.
Under hösten 2018 har återigen kontakt tagits med Skånes Ornitologiska Förening (SKOF)
för att få en bättre klarhet i verksamheten kring projekt Berguv i Skåne. Det har klarlagts
att berguv är en relativt lättstörd rovfågel som ställer stora krav på avskildhet för att sätta
bo. Berguv har till exempel gjort häckningsförsök på silon i Åhus men försöket misslyckades och paret stannade inte kvar där.
Naturreservatet Bäckhalladalen har besökts och en närmare titt har tagits på bergväggarna i
stenbrottet. Bilder därifrån har sedan skickats till SKOF för att visa på en eventuell möjlig
plats för etablering av berguv och en eventuell intressant plats för projekt Berguv i Skåne.
Risken är dock att området är allt för välbesökt av människor. Berguvar skulle kunna se
området som attraktivt, men då borde rimligen också berguv ha påträffats i området tidigare. Några rapporter om berguv i området finns är ännu inte kända.
I samband med att kontakt tagits med SKOF i ärendet, har Simrishamns kommun nu visat
intresse för att vara delaktig i projekt med berguv framöver, om det skulle visa sig att det är
lämpligt att försöka etablera berguv i eller kring Simrishamn. Det är av största vikt att
eventuella holkar placeras på väl avvägda och lämpliga lokaler med perfekta förutsättningar för ett lyckat resultat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 47 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2016/625

Enligt en senare rapport har faktiskt berguv observerats inom kommunens gränser. Detta
ses som mycket positivt och förhoppningsvis kan ett tillfälle för etablering av berguv komma att visa sig framöver.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-31
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2016-09-22, § 128 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-12
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2016-08-25, § 110
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25, § 68
Medborgarförslag från Tommy Johansson, 2016-03-31
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna utredningen som visar att i nuläget finns inga lämpliga lokaler i eller
runt Simrishamns centrum där det kan vara aktuellt att placera ut varken holkar eller berguvar.



Godkänna förslaget om att så snart ett eventuellt gynnsamt tillfälle uppkommer och
om projekt Berguv Skåne då hör av sig till Simrishamns kommun, kommer kommunen att bidra med stöd och hjälp på lämpligt vis för att stötta projekt Berguv i
Skåne i sitt arbete.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Förslagsställaren Tommy Johansson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 48

Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2018/1087

Svar på medborgarförslag om skyltar för bad och vistelse vid Vejakåsen,
Brantevik
Ärendebeskrivning
Per Turesson inkom den 1 augusti 2018 med ett medborgarförslag: ”Jag föreslår att kommunen sätter upp skyltar vid Vejakåsen i Brantevik, som tydligt anger vilka villkor som
gäller för bad och vistelse där. Detta i likhet med befintlig skyltning av hundbad och hundförbud på stränderna”.
Kommunfullmäktige beslutade 27 augusti 2018, § 129, att överlämna medborgarförslaget
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Fastigheten Gislöv S:2 ägs ej av Simrishamns kommun och Vejakåsen är ej utpekad av
kommunen som officiell badplats eller dedikerad plats för nakenbad. På platsen gäller allemansrätten. Skyltning för att förstärka redan gällande lag eller hindrande av oskrivna regler
är därför inte erforderlig.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-12
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-01-31, § 7
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-08-27, § 129
Medborgarförslag från Per Turesson, 2018-08-01
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget avslås.

 Beslutet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
_______
Beslutet expedieras till:
Per Turesson
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 49

Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2018/950

Underhållsplan för gatubelysning
Ärendebeskrivning
Den 6 december 2010, §140, beslutade kommunfullmäktige att anta budget 2011-2013
med tillhörande fullmäktigemål, finansiella mål och verksamhetsmål i enlighet med budgetkommentarerna (2010-11-16). I budgetkommentarerna anges följande:
”Verksamhetens mål: Kommunens anläggningar är underhållna så att kapitalförstöring
undviks. Uppdrag ges till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram underhållsplaner.
Uppföljningsansvar samhällsbyggnadsnämnden.
Mäts genom: Nedlagda underhållskostnader i förhållande till planer. Konkretiseras efter
hand som planer är fastställda.
Koppling till god ekonomisk hushållning: För att upprätthålla värdet på våra anläggningar och minska kommande investeringsbehov.”
Inventering av den kommunala gatubelysningen och dess status har genomförts under åren
2015 - 2018. Detta tillsammans med en inventering från 2011 ligger till grund för den underhållsplan som är framtagen 2018.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-28
Rapport från ÅF/Ramböll: ”Komponentredovisning av gatubelysning i Simrishamns kommun 2018”
SKL-skrift ”Skulden till underhåll, det kommunala underhållsbehovet för gator, broar och
belysning”, 2016
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Johansson (S): Godkänna framtagen underhållsplan för gatubelysning inom Simrishamns kommun under förutsättning av att kommunfullmäktige avsätter 4,6 mkr årligen
från och med 2019 för att genomföra denna underhållsplan.
Carl-Göran Svensson (C): Godkänna framtagen underhållsplan för gatubelysning inom
Simrishamns kommun. En förutsättning för att genomföra denna underhållsplan är att det
avsätts 4,6 miljoner kronor årligen från och med 2019. Föreslå kommunfullmäktige besluta
Samhällsbyggnadsnämnden får tilläggsanslag på 4,6 miljoner kronor årligen i ramanslag
för investeringsbudgeten 2019 - 2021 för att kunna genomföra underhållsplanen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 49 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2018/950

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för interna överläggningar mellan klockan 18.45-18.50.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat en Carl-Göran
Svenssons förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
JA-röst för Carl-Göran Svenssons förslag.
NEJ-röst för Lars Johanssons förslag.
Omröstningsresultat
Med sju ja-röster (Kristina Åhberg (M), Henric Appelkvist (M), Mats Arnoldsson (L), Carl
Strömberg (M), Thomas Paulsson (SD), Jan Dahl (SD) och Carl-Göran Svensson (C)) mot
fem nej-röster (Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Ing-Marie
Jacobsen (F!) och Lisa Kvarnbäck (MP) beslutar nämnden enligt Carl-Göran Svenssons
förslag.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna framtagen underhållsplan för gatubelysning inom Simrishamns kommun. En förutsättning för att genomföra denna underhållsplan är att det avsätts 4,6
miljoner kronor årligen från och med 2019.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE



Samhällsbyggnadsnämnden får tilläggsanslag på 4,6 miljoner kronor årligen i ramanslag för investeringsbudgeten 2019 - 2021 för att kunna genomföra underhållsplanen.

Reservationer
Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Ing-Marie Jacobsen (F!)
och Lisa Kvarnbäck (MP) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 49 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2018/950

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 50

Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2019/227

Underhållsplan beläggning gator
Ärendebeskrivning
Den 6 december 2010, §140, beslutade kommunfullmäktige att anta budget 2011 - 2013
med tillhörande fullmäktigemål, finansiella mål och verksamhetsmål i enlighet med budgetkommentarerna (2010-11-16). I budgetkommentarerna anges följande:
”Verksamhetens mål: Kommunens anläggningar är underhållna så att kapitalförstöring
undviks. Uppdrag ges till Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram underhållsplaner.
Uppföljningsansvar Samhällsbyggnadsnämnden.
Mäts genom: Nedlagda underhållskostnader i förhållande till planer. Konkretiseras efter
hand som planer är fastställda.
Koppling till god ekonomisk hushållning: För att upprätthålla värdet på våra anläggningar och minska kommande investeringsbehov.”
Inventering av det kommunala vägnätet har genomförts under åren 2007 och 2014. Detta
tillsammans med investeringar under åren 2015 till 2018 ligger till grund för den underhållsplan som är framtagen 2017. Förslaget till underhållsplan presenterades för Samhällsbyggnadsnämnden 8 juni 2017, § 91.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-28
Presentation Underhållsplan Asfalt SBN 2017-06-08
Rapport från Ramböll: ”Komponentredovisning av gatuanläggningar i Simrishamn”, 201704-28
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Johansson (S): Godkänna framtagen underhållsplan för beläggningsarbeten inom
Simrishamns kommun under förutsättning av att kommunfullmäktige avsätter 5,3 mkr årligen från och med 2019 för att genomföra denna underhållsplan.
Carl-Göran Svensson (C): Godkänna framtagen underhållsplan för beläggningsarbeten
inom Simrishamns kommun. En förutsättning för att genomföra denna underhållsplan är att
det avsätts 5,3 miljoner kronor årligen från och med 2019.
Föreslå kommunfullmäktige besluta: Samhällsbyggnadsnämnden får tilläggsanslag på 5,3
miljoner kronor årligen i ramanslag för investeringsbudgeten 2019 - 2021 för att kunna
genomföra underhållsplanen.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 50 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2019/227

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Carl-Göran Svenssons förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
JA-röst för Carl-Göran Svenssons förslag.
NEJ-röst för Lars Johanssons förslag.
Omröstningsresultat
Med sju ja-röster (Kristina Åhberg (M), Henric Appelkvist (M), Mats Arnoldsson (L), Carl
Strömberg (M), Thomas Paulsson (SD), Jan Dahl (SD) och Carl-Göran Svensson (C)) mot
fem nej-röster (Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Ing-Marie
Jacobsen (F!) och Lisa Kvarnbäck (MP) beslutar nämnden enligt Carl-Göran Svenssons
förslag.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna framtagen underhållsplan för beläggningsarbeten. En förutsättning för
att genomföra denna underhållsplan är att det avsätts 5,3 miljoner kronor årligen
från och med 2019.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Samhällsbyggnadsnämnden får tilläggsanslag på 5,3 miljoner kronor årligen i ramanslag för investeringsbudgeten 2019 - 2021 för att kunna genomföra underhållsplanen.

Reservationer
Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Ing-Marie Jacobsen (F!)
och Lisa Kvarnbäck (MP) reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 51

Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2019/228

Fastställande av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning för fastigheterna Gröstorp 4:30-4:37
Ärendebeskrivning
Detaljplan för del av Gröstorp 4:2 m.fl. vann laga kraft 19 september 2014. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i norra delen av Gröstorp. Detaljplanen omfattar de åtta fastigheterna Gröstorp 4:30-4:37 som idag ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Innan utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kan utföras och förbindelsepunkter upprättas till de aktuella fastigheterna måste verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning fastställas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-26
Förslag på verksamhetsområde, karta, Gröstorp 4:30-4:37
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för Gröstorp
4:30-4:37, i enlighet med bilagt kartmaterial.



Godkänna utökad investeringsbudget för utbyggnad av dricksvatten och spillvatten
till fastigheterna enligt 2019 års VA-taxa.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (för beslut)
Fastighetsägare till Gröstorp 4:30-4:37

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 52

Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2017/271

Gladsax 21:3, ansökan om anslutning till kommunalt VA
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren till Gladsax 21:3 kom den 30 april 2017 in med en ansökan om anslutning
till kommunalt vatten och avlopp. Fastigheten ligger utanför befintligt verksamhetsområde
för VA-försörjning vilket medför att det inte råder något VA-förhållande mellan fastighetsägaren och kommunen. För fastigheter utanför verksamhetsområde gäller således inte Lag
2006:412 om allmänna vattentjänster, (vattentjänstlagen).
Detta medför att anslutningar utanför verksamhetsområde regleras med avtal mellan fastighetsägaren och kommunen. Ärendet har behandlats av VA-avdelningen och förslag på
överenskommelse och upprättande av förbindelsepunkt är överlämnad till fastighetsägaren,
men fastighetsägaren önskar en politisk behandling av ärendet.
Fastighetsägaren yrkar att:


”Simrishamns kommun står till de löften vi fått under våra löpande kontakter, dvs
att förbindelsepunkt till VA-nätet läggs vid vår fastighet som är ca 100 meter från
den punkt vi numera blivit anvisad av VA-enheten. För Simrishamns kommun är
det en relativt försumbar kostnad i synnerhet om grävningsarbetet samordnas med
Österlenkraft och IP-only och man står då till de löften som tidigare lämnats-



Alternativt önskas Simrishamns kommun gör en mindre utökning av befintligt
verksamhetsområde så det även omfattar platsen där vi bygger fastighet. Då kommer också förbindelsepunkten automatiskt att hamna där vi tidigare kommit överens med Simrishamns kommun att den ska vara.”

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-04
Synpunkter på föreslagen överenskommelse, 2018-09-25
Kompletterande handlingar till samhällsbyggnadsnämnden, 2018-09-21
Synpunkter från Göran Bengtsson, 2018-09-21
Skrivelse från Göran Bengtsson, 2018-08-28
Överenskommelse och LTA-avtal, 2018-07-11

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 52 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2017/271

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Ställa sig bakom förvaltningens förslag till överenskommelse daterad 11 juli 2018
för anslutning av fastighet utanför verksamhetsområde.
_______

Beslutet expedieras till:
Göran Bengtsson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 53

Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2018/148

Intern kontrollplan 2018, uppföljning (återremitterat ärende)
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys och identifierat områden, vars bedömda sannolikhet anses vara hög och konsekvensen väsentlig.
Med analysen som grund upprättades ett förslag till intern kontrollplan för 2018, vilken
beslutades vid nämndens sammanträde den 22 mars 2018, § 54.
Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 7 februari 2019, § 28 återremitterades
ärendet till förvaltningen med anledning av ofullständigt ifylld uppföljning.
Kontrollen av budgetuppföljning och prognos är nu kommenterad och åtgärder planerade
för att utveckla och säkra nämndens ekonomistyrning.
De förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har med hjälp av Ernst & Young
2018 granskat om kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll är ändamålsenligt. Revisorernas övergripande bedömning är att kommunens arbete med intern
kontroll behöver utvecklas. Nämndens svar redovisas i separat ärende.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-25
Uppföljning av intern kontrollplan september – december 2018, 2019-02-01
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-03-22 § 54
Intern kontrollplan samhällsbyggnadsnämnden 2018, till beslut 2018-03-22, § 54
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna uppföljning av intern kontrollplan september-december 2018, inklusive
åtgärder.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Revisionen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 54

Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2018/1001

Granskning av kommunstyrelsen och ansvariga nämnders arbete med
intern kontroll
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har med hjälp av Ernst & Young
granskat om kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll är ändamålsenligt. Revisorernas övergripande bedömning är att arbetet med intern kontroll behöver utvecklas. Variation i arbetet mellan nämnderna motverkar syftet med en ändamålsenlig intern kontroll. Revisorerna bedömer att arbetet inte prioriteras i tillräcklig utsträckning då
väsentliga punkter saknas.
Avseende samhällsbyggnadsnämnden bedömer revisorerna att det inte är tillfredsställande
intern kontroll att samma internkontrollplan använts för samhällsbyggnadsnämnden de
senaste två åren. Nämndens fördelning av ansvar och befogenheter ska även omfatta tydliga riktlinjer om vem det är som organiserar och utvecklar styrningen. Inga risk- och väsentlighetsanalyser har genomförts de senaste två åren.
I rapporten ges följande rekommendationer:
 Kommunstyrelsen:
o stärka samordningen av arbetet med intern kontroll och följa upp efterlevnaden av gemensamma processer.
 Kommunstyrelsen och samtliga nämnder:
o se över utbildningsbehovet bland tjänstemän och förtroendevalda.
 Samtliga nämnder:
o tillse att det utförs en utökad risk- och väsentlighetsanalys, inklusive framtagande av en så kallad bruttorisklista.
Revisorerna i Simrishamns kommun önskade yttrande över vilka åtgärder som kommunstyrelsen och granskade nämnder kommer att genomföra med bakgrund i rapportens resultat och rekommendationer senast den 20 december 2018.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 22 november 2018, § 237, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för de iakttagelser, bedömningar
och rekommendationer i revisionsrapporten som avser samhällsbyggnadsnämndens interna
kontroll, samt redovisa dessa för samhällsbyggnadsnämnden 2019 inför beslut om intern
kontroll.
Kommunstyrelsen beslutade 16 januari, § 17, att uppdra till kommundirektören att stärka
samordningen av arbetet med internkontroll och följa upp efterlevnaden av gemensamma
processer inom hela kommunen genom utveckling av beslutsstöd-system samt genom utJusterandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2018/1001

veckling av gemensamma mallar inklusive risk- och väsent-lighetsanalyser, samt att uppdra till kommundirektören att se över utbildningsbehovet bland tjänstepersoner och förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-24
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-11-22, § 237
Revisionsrapport – granskning av kommunstyrelsens och ansvariga nämnders arbete med
intern kontroll, 2018-10-29
Reglemente för intern kontroll, med bilaga mall för framtagande av kontrollplan, KF 201305-20, § 61
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Från och med upprättande av internkontrollplan 2019 följa Reglemente för intern
kontroll med tillhörande med bilaga mall för framtagande av kontrollplan och därmed utföra en utökad risk- och väsentlighetsanalys, inklusive framtagande av en
bruttorisklista.
_______

Beslutet expedieras till:
Revisorerna
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2018/206

Ombudgetering från 2018 till 2019
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens investeringar uppvisade år 2018 ett överskott gentemot budget på totalt 31 782 tkr.
Förslaget till ombudgetering innebär att investeringsprojekten tar med sig sitt överskott/underskott år 2018 och överför till år 2019.
Några projekt har inte kunnat förutses. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att dessa
projekts underskott avskrivs:
Projekt 11250 Inneklimat och energi, -1 628 tkr. Ny ventilationsanläggning var tvunget
att installeras på Borrby skola efter påpekande från Miljöförbundet om dålig luftkapacitet
och allt för hög ljudnivå.
Projekt 14008 Hamnar reinvestering, statusbedömning, -2 550 tkr. Reinvesteringsprojektet belastades 2018 med två akuta åtgärder, dels byggnation av en ny mur i Vitemölla
utmed den södra vågbrytaren, då den gamla visade sig utgöra en stor säkerhetsrisk. Det
upptäcktes också stora brister med hål i den norra yttre vågbrytaren i Simrishamns hamn,
som var tvunget att åtgärdas omedelbart, då stora delar av den publika delen av hamnen
och den nedre delen av Storgatan annars riskerade att översvämmas och slås sönder.
Projekt 11439 Tillgänglighetsanpassning, -517 tkr. De akut uppkomna behoven av anpassningar inom skolorna i Borrby och Kivik inför skolstarten höstterminen 2018, blev dyrare än
beräknat, trots extra tilldelning av medel. Detta med anledning av ökade krav anpassning med
förstärkta ljusnivåer i ett antal klassrum och tillhörande kringutrymmen på Borrby skola.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-26
Bilaga - förslag till ombudgeteringar från 2018 till 2019, 2019-03-05
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna förslag till ombudgetering från 2018 till 2019 enligt bilaga.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2018/206

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE på förslag av Lars Johansson (S)


Avskriva följande projekt 2018:
o 11250: Inneklimat och energi, -1 628 tkr
o 14008: Hamnar reinv, statusbedömn, -2 550 tkr.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2018/206

Nämndplan, internbudget - Budget 2019-2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 26 november 2018, § 206, budget för 2019-2021.
Den 25 februari 2019, § 51 godkände kommunfullmäktige att driftramarna för 2019 i förhållande till den i november 2018 beslutade budgeten (KF § 206) ökas med 1 550 000 kr
för samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige godkände vidare 2018-11-26, § 206:
 förslag till investeringsramar för 2021,
 att den tidigare särskilda investeringsramen för miljöåtgärder från och med 2019 inkluderas i samhällsbyggnadsnämndens ordinarie investeringsram avseende skattefinansierad verksamhet,
 att samhällsbyggnadsnämndens investeringsram avseende skattefinansierad verksamhet till följd av ändrade redovisningsregler för åren 2019 och 2020, ökas med
3 840 tkr per år.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till nämndplan 2019 med driftbudget
och nämndmål för samhällsbyggnadsnämnden.
Efter samråd med nämndens presidium återkommer förvaltningen i april med förslag till
investeringsbudget (2019-2021) inklusive omdisponeringar av beslutad investeringsbudget
2019-2020. Detta med anledning av att ytterligare prioriteringar av projekt måste göras på
grund av begränsat investeringsutrymme.
Förslag till indikatorer för att följa upp nämndmålen kommer att presenteras för beslut i
samhällsbyggnadsnämnden senast i juni månad 2019.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-26
Förslag till nämndplan 2019 (med driftbudget och nämndmål).
Samverkan med de fackliga organisationerna, 2019-03-06

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2018/206

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT på förslag av Lars Johansson (S)


Kostenheten tillförs 566 tkr genom intern omfördelning (tas från administration,
nämnd och miljöstrategi), i övrigt godkänns nämndplan 2019, inklusive driftbudget
och nämndmål, för samhällsbyggnadsnämnden.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2019/31

Attestbehörigheter 2019
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden ska, enligt punkten E14 i avsnittet avseende ekonomi i delegeringsordningen, utse beslutsattestanter inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde för respektive budgetår. Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar i bilaga förslag till
beslutsattesträtter för 2019.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, med bilaga över förslag till beslutsattesträtter för 2019, 2019-02-27
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna förslag till beslutsattesträtter för 2019, inklusive därtill hörande ansvar/verksamheter och belopp.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2019/211

Skånes luftvårdsförbund, val av representant för nominering till styrelsen
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun är genom samhällsbyggnadsnämnden medlemmar i Skånes Luftvårdsförbund. Skånes Luftvårdsförbund är en ideell förening som sedan bildandet år 1987
bedriver övervakning av luftkvaliteten i Skåne. Förbundets medlemmar representerar både
privat och offentlig sektor i länet och består av representanter från industrin, kommunerna,
Region Skåne, skogs- och lantbruksorganisationer med flera.
Luftvårdsförbundets mål är samordnad recipientkontroll, kartläggning av luftmiljön i Skåne, ta fram underlag för bedömning av miljö- och hälsoeffekter, redovisa undersökningsresultaten på ett sådant sätt att de kan vara till nytta för planeringsarbetet i regionen, och att
fungera som rådgivande organ samt rekommendera åtgärder i luftvårdsfrågor.
Nu söker valberedningen för luftvårdsförbundet personer som kan föreslås till styrelsen där
man vanligen blir vald på två år. Då representationen från östra Skåne och från politiken
behöver förstärkas, vänder sig Trafikverket till kommunerna i denna del av Skåne. Förbundets stämma hålls den 25 april 2019.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-28
E-brev från Trafikverket, Anne Andersson, 2019-02-07
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Mats Arnoldsson (L) väljs för nominering till styrelsen på Skånes Luftvårdsförbunds stämma den 25 april 2019.
_______
Beslutet expedieras till:
Trafikverket, Anne Andersson
Skånes Luftvårdsförbund

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2019/226

Val av ersättare i Kommunala pensionärsrådet (KPR)
Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett samrådsorgan till kommunstyrelsen där kommunen och pensionärsorganisationerna ges möjlighet till ömsesidigt informationsutbyte. KPR
organiseras under kommunstyrelsen. Socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ingår
som fasta representanter.
I enlighet med reglemente för Kommunala pensionärsrådet representeras dessa tre nämnder
av respektive ordförande och 2:e vice ordförande. Ersättare ska utses av respektive nämnd,
som närvarar vid ordinarie representants frånvaro.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-26
Reglemente för KPR
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Som ersättare för ordförande (Carl-Göran Svensson (C)) utses Kristina Åhberg
(M).



Som ersättare för 2:e vice ordförande (Lars Johansson (S)) utses Ing-Marie Jacobsen (F!).
_______

Beslutet expedieras till:
Socialnämnden
Kommunala pensionärsrådet, KPR
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2019/120

Förvaltningschefens information
Nämndernas förslag till reglementen är klara. Förväntas antas vid nästkommande kommunfullmäktige. Vissa verksamhetsområden delas i förslaget mellan kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för gemensamma lösningar.
När reglementena är klara sker en översyn av delegeringsordningen.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2019/29

Meddelanden 2019
Följande meddelanden redovisas som information:
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 22 - Motion från Mats Sundbeck (V), fler cykelställ centralt och vid hållplatser i Simrishamn kommun samt kommunala cykelpumpar
Kommunfullmäktige beslut 2019-01-28, § 21 - Motion från Mats Sundbeck och Ingemar
Hansson (V) om solcellsparker i Simrishamns kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 15 - Intresseanmälan om friköp av tomtmark
på Gladsax 34:8
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 14, Huvudmannaskap för ansökan om saneringsbidrag, Skansen, Garvaren 7
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 9 - Medborgarförslag från Christina Soini om
hundlatriner på "strandpromenaden"
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 7 - Medborgarförslag från Jenny Ekman om
hundrastgård med tillhörande bänkar och bord i Borrby
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 6 - medborgarförslag från David Hedvall om
att namnge gata som leder till Haven i Gärsnäs
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 5, medborgarförslag från Clas Rönnqvist om
att kommunen uppmuntrar någon att bygga en bastu med möjlighet att bada i havet, öppen
alla dagar kl 06.00-21.00
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-16, § 9, medborgarförslag från Jenny Schöldt om kallbadhus i anslutning till hamnen eller i närheten av stadskärnan (uppdrag att i samråd med
kultur- och fritidsnämnden vidare utreda medborgarförslaget i samband med pågående
utredningen kring fortsättningen av Sjöfartsstråket)
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-16, § 11, Skåneexpressens linjer
Boverkets beslut 2019-01-17 – Bidrag för grönare städer – ansökan avslås
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-11

Dnr 2019/29

Förvaltningsrättens beslut, 2019-02-04, avvisar överklagande om ny adressättning, Ystadsvägen - mål nr 11812-18
Förvaltningsrättens beslut, 2019-02-04, avvisar överklagande - mål nr 13151-18 (Vägval
dnr 2017/826)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25, §36 - Motion från Gudrun Schyman (F!) om att
Simrishamns kommun ska delta i projektet Glokala Sverige (dnr 2019/192)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25, § 38 - medborgarförslag från Johan Lund om att
anlägga en inomhushall för padeltennis i Simrishamn
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25, § 40 - medborgarförslag från Patrik Palm om
isbanan i Sankt Olof
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25, § 46, Solrosen 10, teknikbod för järnvägsändamål – fastighetsreglering
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25, § 47 - Prissättning av bostadstomter Gröstorp
4:30-4:37 (fd del av Gröstorp 4:2)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25, § 48 - Ändrat datum för nämndernas budgetinformation till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25, § 48 - Ändrat datum för nämndernas budgetinformation till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25, § 49 - Avtal om vattenleverans från Ystads kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25, § 51 - Tilläggsbudget 2019

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

