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Plats och tid
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Övriga närvarande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera

Christer Akej
samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-12-17 kl 10:00

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer
Sekreterare

Annette Knutsson

Ordförande

Carl-Göran Svensson

Justerande

Christer Akej
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-13

Datum för
anslags uppsättande

2018-12-18

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Datum för
anslags nedtagande
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Annette Knutsson
Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Beslutande:

Jan-Erik Persson (S), §§ 255-261
Agneta Åhlin (S), tjänstgör för Jan-Erik Persson (S), §§ 262-275
Christl Bengtsson (S)
Mats Arnoldsson (L)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Christer Vigren (ÖP)
Hans-Olof Höglund (MP)
Christer Akej (M)
Annika Månsson (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M)
Carl Strömberg (M)
Erik Persson (S) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)
Ingmarie Jakobsen (F!)

Övriga närvarande:

Agneta Åhlin (S), § 261 (anlände kl 10.00)
Henrik Mårtensson (C)
Agne Johnsson (ÖP)
Kaj Ovesson (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Anna Bartels, landskapsarkitekt, § 259
Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering, §§ 255-261
Erica Johansson, infrastrukturstrateg, § 261
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, §§ 255-261
Lena Roos, enhetschef kost, §§ 255-261
Linda Larsson, planarkitekt, § 259
Malin Alm, planerings- och exploateringsingenjör, § 257
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Marie Nirhem, controller, §§ 255-261
Simret Kidane, ekonom, § 257
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, §§ 255-261
Annette Knutsson, nämndsekreterare
Kirsten Wretstrand, Skånetrafiken, § 258
Lisa Svennberg, Skånetrafiken, § 258

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Innehållsförteckning
Upprop och val av justeringsperson (2018/185), § 255
Presentationstillfälle medborgarförslag om FN-flagga (2018/1075),§
256
Genomgång av ärenden vid dagens sammanträde, § 257
Information av Region Skåne, Skånetrafiken, Expressbussar
(2017/892), § 258
Information om markplanering för Skansen (2016/376), § 259
Information om skrivelse till Länsstyrelsen om aktualitetsprövning
översiktsplan (2018/1064), § 260
Information - trafikförsörjningsprogram och remiss, trafikstrategi i
Ystads kommun (2018/980), § 261
Redovisning av delegeringsbeslut (2018/17), § 262
Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-11-30 (2018/265), § 263
Branterögen, begäran om längre avtalstid för arrende alternativt
tomträtt (2018/334), § 264
Solrosen 10 - Teknikbod för järnvägsändamål – fastighetsreglering
(2018/712), § 265
Prissättning av bostadstomter Gröstorp 4:30-4:37 (åtta tomter på f.d
del av Gröstorp 4:2) (2016/1025), § 266
Kommunalt utegym, Pantarehuset 1:5, Brantevik – nyttjanderättsavtal
(2018/10479, § 267
Svar på medborgarförslag från Maj Ström om roliga soptunnor
(2018/794), § 268
Planbesked för Sandby 17:11 och Sandby 21:21 (2018/985), § 269
Planärende för Sandby 64:1 (2016/137), § 270
Sammanträdesdagar 2019 (2018/1074), § 271
Vatten från Ystads kommun (2018/1080), § 272
Förtydliganden av policy för markanvisningstävling (2016/919), § 273
Meddelanden (2018/18), § 274
Förvaltningschefens information (2018/165), § 275
Tack för mandatperioden och tillönskan om God Jul och Gott Nytt År,
§ 276

Justerandes sign

Sid 4
Sid 5
Sid 6
Sid 7
Sid 8
Sid 9
Sid 10
Sid 11
Sid 12
Sid 13
Sid 14
Sid 15
Sid 17
Sid 18
Sid 20
Sid 22
Sid 26
Sid 27
Sid 29
Sid 30
Sid 31
Sid 32

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 255

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Dnr 2018/185

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Christer Akej (M) väljs att justera dagens protokoll.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 256

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Dnr 2018/157

Genomgång av ärendena vid dagens sammanträde
Dagens sammanträde inleds med genomgång av ärendena på dagordningen. Berörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid sina respektive ärenden.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 257

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Dnr 2018/1075

Medborgarförslag från Kurt Berg om FN-flagga
Kurt Berg har bjudits in för att presentera sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde,
men har inte svarat på inbjudan.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 258

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Dnr 2017/892

Information av Region Skåne, Skånetrafiken, Expressbussar
Kirsten Wretstrand, Skånetrafiken redogör för projektet. Simrishamns kommuns roll är
investeringar i hållplatser.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 259

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Dnr 2016/376

Information om markplanering för Skansen
Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering, Linda Larsson, planarkitekt och Anna
Bartels, landskapsarkitekt presenterar illustrationer.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 260

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Dnr 2018/1064

Information om skrivelse till Länsstyrelsen om aktualitetsprövning översiktsplan
Simrishamns kommun har via samhällsbyggnadsförvaltningen i skrivelse till Länsstyrelsen
begärt att Länsstyrelsen ger en sammanfattande redogörelse över översiktsplanens förutsättningar och redovisar synpunkter på översiktsplanens aktualitet. Samhällsbyggnadsnämnden har inför dagens sammanträde fått ta del av skrivelsen.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 261

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Dnr 2018/980

Trafikförsörjningsprogram och remiss, trafikstrategi i Ystads kommun
Ärendebeskrivning
Erica Johansson, infrastrukturstrateg informerar.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att hos Ystads kommun begära förlängd
svarstid på remiss om trafikstrategi i Ystads kommun, i syfte att skapa förutsättningar för politiskt ställningstagande i Simrishamns kommun.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 262

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Dnr 2018/17

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 2018-12-04
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 263

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Dnr 2018/265

Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-11-30
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende
perioden januari-november 2018. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kommer ha
ett underskott på 2 851 tkr avseende driften år 2018. Gatu- och parkverksamheten, avslut
av exploateringsprojekt, kostverksamheten, hamnverksamheten och nämndverksamheten
förväntas ha ett underskott, medan bygglovs-/MBK-verksamheten och administration/stab
inklusive miljöstrategi prognostiseras ha ett överskott. Övriga verksamheter förväntas hålla
budget. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt bedöms sammantaget leda till ett
överskott på 32 575 tkr år 2018, varav 22 259 tkr avser VA-verksamheten och 10 316 tkr
avser skattefinansierad verksamhet inklusive reinvesteringsprogrammet/ undvika kapitalförstöring.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-06
Ekonomisk rapport per november 2018
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per november 2018.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunledningskontoret (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 264

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Dnr 2018/334

Branterögen, begäran om längre avtalstid för arrende alternativt
tomträtt
Ärendebeskrivning
Abborren AB, Sören Henriksson, har inkommit till Simrishamns kommun med önskan om
avtal om anläggningsarrende om 20 år, alternativt tomträttsavtal, för del av Brantevik 36:32,
för att kunna bygga till/om restaurang Branterögen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-12
E-post från Abborren AB, 2018-10-29
Skrivelse från Abborren AB, 2018-10-02
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-04-26, § 77
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Avslå Abborren AB:s anhållan om att få teckna ett tomrättsavtal eller längre anläggningsarrendeavtal, med hänvisning till att samhällsbyggnadsnämndens tidigare
beslut, 26 april 2018, § 77, att bevilja Abborren AB ett arrendeavtal på åtta år.
_______

Beslutet expedieras till:
Abborren AB, Sören Henriksson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

14

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 265

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Dnr 2018/712

Solrosen 10 - Teknikbod för järnvägsändamål - fastighetsreglering
Ärendebeskrivning
Trafikverket rustar upp Österlenbanan för att öka kapaciteten, punktligheten och för att
kunna fjärrstyra banan. Bland annat ska Trafikverket bygga AT-stationer (autotransformatorsystem) längs med järnvägen, för att säkerställa strömförsörjningen. En av dessa ATstationer är tänkt att placeras inom den kommunägda fastigheten Simrishamn Solrosen 10.
Trafikverket vill äga marken i AT-stationens omedelbara närhet.
För kommunens del handlar det om att sälja ca 170 m2 av Solrosen 10 till Trafikverket.
Dessutom upplåter kommunen ett servitut för ledningsändamål inom fastigheten Solrosen
10. Servitutet omfattar ca 15 m2. Trafikverket föreslår en ersättning om 22 000 kronor för
marken och servitutsupplåtelsen och står för förrättningskostnaderna hos Lantmäteriet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-28
Förslag till överenskommelse om avstyckning och fastighetsreglering, inkommen 2018-1126.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslaget till överenskommelse om avstyckning och fastighetsreglering
avseende mark för teknikbyggnad inom Solrosen 10.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Trafikverket (Jakob Lundberg) för kännedom

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 266

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Dnr 2016/1025

Prissättning av bostadstomter Gröstorp 4:30-4:37 (åtta tomter på f.d del
av Gröstorp 4:2)
Ärendebeskrivning
Detaljplan för del av Gröstorp 4:2 m.fl., Gröstorp, vann laga kraft 19 september 2014 och
möjliggjorde den år 2017 gjorda avstyckningen av åtta kommunala bostadstomter. Fem av
tomterna, Gröstorp 4:30-4:34, har utfart mot kommunal gata (Bäckhallavägen) och tre av
tomterna, Gröstorp 4:35-37, har utfart mot enskild väg (Karlstorpsvägen), Gladsax ga:2.
Gröstorp 4:35-37 kommer att få andelstal i vägen i samband med pågående omprövningsförrättning av Gladsax ga:2. Samtliga tomter har del i gemensamhetsanläggningen
Gröstorp ga:2, som omfattar grönyta och gästparkering.
Anläggningen kommer att utföras under hösten 2018. Samtidigt kommer lokalgatan att
rustas upp till kommunal standard och ledningsdragning göras för bland annat kommunalt
vatten och avlopp. Därefter är tomterna säljklara och det finns redan en efterfrågan.
Enligt kommunens riktlinjer för markanvisning, beslutade av Kommunfullmäktige 30 oktober
2017, § 153, ska prissättning av mark ske till marknadsvärde. Samhällsbyggnadsförvaltningen
har under hösten 2018 låtit göra en oberoende och individuell värdering av tomterna. I priset
ingår kommunens kostnader för framtagande av detaljplan, fastighetsbildningen och utbyggnad
av lokalgata och gemensamhetsanläggning.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-12
Fastighetsvis redovisade prisförslag för småhustomter, Gröstorp 4:30-37
Värdeutlåtande, bostadstomter Gröstorp 4:30-37, 2018-10-22
Exploateringskalkyl för planområde Gröstorp 4:30-37

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 266 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Dnr 2016/1025

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Försäljning av bostadstomterna Gröstorp 4:30-37 ska ske till nedanstående priser:
Gröstorp 4:30
364 000 kronor
Gröstorp 4:31
384 000 kronor
Gröstorp 4:32
384 000 kronor
Gröstorp 4:33
372 000 kronor
Gröstorp 4:34
355 000 kronor
Gröstorp 4:35
429 000 kronor
Gröstorp 4:36
393 000 kronor
Gröstorp 4:37
411 000 kronor
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 267

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Dnr 2018/1047

Kommunalt utegym, Pantarehuset 1:5, Brantevik - nyttjanderättsavtal
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen, Simrishamns kommun önskar
att under nio år arrendera del av fastigheten Pantarehuset 1:5, Brantevik. Fastigheten används redan idag för idrottsändamål och när det gjordes förfrågan hos medborgarna angående placering av utegymmet (del av reinvesteringsprogrammet för park- och grönytor),
framstod denna yta som det bästa alternativet då det redan finns kommunal lekplats intill.
Branteviks samhällsförening, som äger fastigheten, har tennisbana och volleybollnät på
ytan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-28
Av Branteviks samhällsförening undertecknad överenskommelse, inkommen 2018-11-26
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna överenskommelse om nyttjanderättsavtal, för del av fastigheten Pantarehuset 1:5, med Branteviks samhällsförening.

_______

Beslutet expedieras till:
Branteviks samhällsförening

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 268

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Dnr 2018/794

Svar på medborgarförslag från Maj Ström om roliga soptunnor
Ärendebeskrivning
Maj Ström/Streetart inkom den 14 augusti 2018 med följande medborgarförslag:
”Simrishamn med omnejd/badplatser, campingar o dy behöver plats för att slänga sitt
skräp. Detta behöver vara lustfyllt för att det ska ske. Roliga soptunnor som vi som målat
elskåp skulle kunna färdigställa. Sommarsoptunnor gärna med uppmaning att inte fimpa
och elda på stranden. Det är förfärligt att sola i ett askfat eller på en grillplats. Man blir
smutsig om fötter och kläder. Har trampat i glödande kol, eldplats gömd i sanden. Vi måste vara rädda om Österlen.”
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, § 133, att överlämna medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning och
beslut.
I takt med Sjöfartsstråkets successiva genomförande skapas det fler ytor som det går att
grilla vid samt även då fler tunnor att kasta skräp i. Våren 2019 färdigställs fyra grillplatser
längs gång- och cykelvägen mellan Strandpaviljongen och Tobisviks camping. Detta leder
förhoppningsvis till att fler utnyttjar möjligheten att grilla under ordnade former samt
minskar risken för att glödande kol begravs i sanden. Längs med ovan nämnda sträcka har
även antalet soptunnor utökats, vilket bidrar till större möjligheter att göra sig av med sitt
skräp.
Samhällsbyggnadsförvaltningen förstår tanken med att måla soptunnorna för att uppmärksamma var skräpet ska slängas och samtidigt även ge omgivningen en konstnärlig känsla
där man uppmuntrar besökarna och bekräftar Simrishamns rykte att vara en konstnärskommun. Rent driftsmässigt kommer det medföra ökade kostnader för samhällsbyggnadsnämnden då färg inte är beständigt och efter några år med påverkan av väder och vind riskerar
med stor sannolikhet färgen att lossna vilket medför kostnader för återställning av soptunnorna.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-27
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, Maj Ströms presentation, 2018-09-27, § 170
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-08-27, § 133
Maj Ström/Streetarts medborgarförslag, inkom 2018-08-14

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 268 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Dnr 2018/794

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget avslås.

_______

Beslutet expedieras till:
Maj Ström/Streetart
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 269

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Dnr 2018/985

Planbesked för Sandby 17:11 och Sandby 21:21
Ärendebeskrivning
Sökanden kom den 28 oktober 2018 in med ansökan om planbesked för ny bebyggelse på
fastigheterna Sandby 17:11 och Sandby 21:21. Ansökan gäller önskemål om ändring av
detaljplan för utökad bostadsbebyggelse med sex nya bostadstomter, som en fortsättning på
enskild väg (Barrstigen).
För fastigheterna finns det två gällande detaljplaner N10 (1976) och N24 (2003).
Området är beläget i Kyhl Mälarhusen, i ett större skogsområde med fritidshusbebyggelse
mellan Kustvägen (väg 1500) och strandlinjen, norr om gränsen till Ystads kommun. Området som avses bebyggas, har en yta om ca 6000 m² som idag är täckt av skog och är något kuperad.
Aktuell yta, som föreslås exploateras för ytterligare sex tomter, ligger inom en gällande
detaljplan från år 1976, som för området anger allmän platsmark, park eller plantering.
Samtliga sju bostadstomter inom de bägge detaljplanerna för fastigheterna är bebyggda.
Fastigheterna ligger inom Riksintresse för friluftsliv och inom Riksintresse för högexploaterad kust vilket innebär att eventuella ingrepp ska värna om riksintressenas unika värden.
I kommunens Naturvårdsprogram 2010 redovisas höga naturvärden för Mälarhusen.
I Simrishamns kommuns översiktsplan är fastigheterna belägna inom kommunens kustzon
och inom en av de utpekade nio gröna pauserna som ska säkerställa tillgängligheten för
allmänheten till kustzonen och ge möjlighet för friluftslivets fortsatta utveckling längs med
hela sträckan. I de gröna pauserna tillämpas en restriktiv hållning mot exploatering och det
ska finnas särskilda skäl för ny bebyggelse. Särskilda skäl kan avse anläggningar som gynnar turism och rörligt friluftsliv, som cykelvägar, p-platser och servicebyggnader och ska
prövas utifrån deras påverkan på helhetsupplevelsen.
En ändring av nuvarande detaljplan bedöms inte vara möjlig då grönområde (allmän platsmark) avses tas i anspråk.
En exploatering med sex nya bostadstomter bedöms kunna skada rådande riksintressen och
befintliga naturvärden. De allmänna intressena för landskapet och naturmiljön väger tyngre
än det enskilda intresset för ny bebyggelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ny detaljplan inte kan prövas för
fastigheterna Sandby 17:11 och 21:21.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 269 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

Dnr 2018/985

Beslutsunderlag
Skrivelse från Monika Ericssons Arkitektkontor på uppdrag av Ulrika Larsson, 2018-12-10
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöundersökning, 2018-11-29
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-07
Begäran om planbesked med tre kartbilagor, från Ulrika Larsson, inkommen 2018-10-26
Framtiden, Översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, laga kraft 201703-15
Detaljplaner för Sandby 17:11 och 21:21, N10, laga kraft 1976-11-01, och N24, laga kraft
2003-10-22

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Planbesked lämnas enligt följande:
Upprättande av ny detaljplan för prövning av användning och ändamål medges inte.
Avgift
Avgift för negativt planbesked enligt plantaxa:
Faktor 250 (normal nivå) x milliprisbasbelopp (2018) 45,50 = x 60 % = 6 825 SEK
_______

Beslutet expedieras till:
Ulrika Larsson
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Planärende för Sandby 64:1
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller planprövning av bostadsbebyggelse inom Sandby 64:1.
Projektägarens önskemål är att inom fastigheten möjliggöra byggnation av 23 enbostadshus.
Fastigheten är belägen inom södra delen av kustområdet Kyhl Mälarhusen. Bostadstomter
önskas inom sex delområden vilka nås via Mälarhusvägen, Hedvägen och Trelleborgsvägen samt Dr Berghs Väg och Klittervägen.
Områden föreslagna för bebyggelse är sandmarkområden med träd, buskage och undervegetation. Delområdena och området i stort, är sanddynlandskap.
Gällande detaljplaner från 1953 och 1976 anger allmän plats park/plantering för fyra föreslagna tomtområden.
Två föreslagna tomtområden, förutom en tomtmarkering, omfattas inte av detaljplan. Område för ovan nämnd tomtmarkering är planlagt som allmän plats park/plantering.
Område inom fastigheten som inte är planlagt omfattas till stor del landskapsbildsskydd
och delvis av strandskydd.
Området i stort, inklusive fastigheten, omfattas av riksintresse för kustzon och friluftsliv
samt delvis av riksintresse för naturvård.
Kommunens naturvårdsprogram (antogs den 31 maj 2010 av Kommunfullmäktige) redovisar områden med höga naturvärden. Aktuellt planområde är till stor del inom naturvårdsprogrammets naturområde Mälarhusen och Borrbystrand. Naturområdet är ett trädbevuxet
sanddynlandskap med gläntor och öppna stråk.
Kommunens översiktsplan Framtiden (antogs av Kommunfullmäktige den 30 november
2015 och vann 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.
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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.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 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.
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.
Planavtal för planärendet är framtaget och undertecknat.
Ett planprogram har upprättats av extern konsult.
Planprogrammet beskriver planeringsunderlag, riksintressen och förordnande, områdets
struktur och karaktär, befintlig bebyggelse och obebyggda naturområden samt föreslår 23
nya bostadstomter inom Sandby 64:1. I programmet framförs att förslaget inte bedöms
fragmentera området eftersom tomter föreslås i anslutning till befintlig bebyggelse, att förslaget inte bedöms få betydande påverkan på omgivningen eftersom förslaget endast omfattar enstaka tomter och att en komplettering med 23 tomter inte innebär betydande påverkan 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
tomter, är inte förenligt med områdets naturvärden och de allmänna intressena för landskap
och naturmiljö vilka behöver värnas och vidmakthållas.
Planprogrammets upplägg med 23 nya tomter överensstämmer inte med planbeskedets
anvisning avseende antal tomter. Enstaka tomter betyder några få tomter.
En behovsbedömning har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen där slutsatsen är att
planförslaget bedöms medföra en betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Skrivelse från Advokatfirman Söderstjerna, på uppdrag av Stiftelsen Per August Jönssons studiebidrag till anhöriga, inkommen 2018-12-12
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-03
Samhällsbyggnadsförvaltningens behovsbedömning 2018-11-29
Planprogram, Sweco Architects 2018-11-27
Planavtal 2018-04-17/2018-05-15
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-01-25 § 19
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-07 § 232
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-11-16 § 191
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-02
Handlingar från Tage Möller Arkitektbyrå 2016-10-28
Skrivelse från sökande genom Tage Möller Arkitektbyrå 2016-09-27
Begäran om planbesked från Stiftelsen Per August Jönsson studiebidrag till anhöriga 201602-15 med handlingar från Tage Möller Arkitektbyrå 2016-02-11
Framtiden - översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, laga kraft 201703-15
Naturvårdsprogram för Simrishamns kommun, antaget 2010-05-31
Detaljplan-byggnadsplan för Sandby 17:11 m fl, 1976-11-01
Detaljplan-byggnadsplan för Sandby by, 1953-07-03

Överläggningar
Nämnden har tagit del av skrivelse från Advokatfirman Söderstjerna, på uppdrag av Stiftelsen
Per August Jönssons studiebidrag till anhöriga, inkommen den 12 december 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet:
Ing-Marie Jacobsen (F!): Avslag i linje med F!´s tidigare ställningstagande i ärendet.
Carl-Göran Svensson (C): Återremiss för omarbetning i enlighet med förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång – återremiss
Ordföranden ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutat
att återremittera ärendet i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Planprogrammets upplägg överensstämmer inte med planbeskedets anvisning avseende antal tomter, planbeskedet anger enstaka tomter. Planförslaget bedöms medföra en betydande påverkan på naturmiljön. Planprogrammet återremitteras för omarJusterandes sign
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betning. 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.


Behovsbedömningen godkänns.

_______

Beslutet expedieras till:
Stiftelsen Per August Jönsson studiebidrag till anhöriga
Sweco Architects
Advokatfirman Söderstjerna
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Sammanträdesdagar 2019
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämnden för år 2019. Förslag enligt följande:
Sammanträdesdag torsdagar kl. 8.30
30 januari 2019 (internbudget)
14 mars 2019
25 april 2019
23 maj 2019
18 juni 2019 (tisdag)
22 augusti 2019
26 september 2019
24 oktober 2019
14 november 2019
19 december 2019

Presidieberedning
21 januari 2019
4 mars 2019
15 april 2019
13 maj 2019
10 juni 2019
12 augusti 2019
16 september 2019
14 oktober 2019
4 november 2019
9 december 2019

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-29
Sammanträdeskalender för KF, KS och KSAu, antagen av KF 2018-11-26
Översikt baserad på datum som gällt under 2018
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Fastställa årets första sammanträdesdag till den 30 januari 2019, kl 08.30. Övriga
sammanträdesdagar för år 2019 beslutas vid nämndens första sammanträde 2019.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Avtal om vattenleverans från Ystads kommun
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun framställde 16 september 2015
(dnr 2015/782) en förfrågan till Ystad kommun angående möjligheten att köpa vatten för
att långsiktigt kunna försörja Simrishamns kommuns södra delar.
Denna framställan behandlades av samhällsbyggnadsnämnden i Ystad kommun den 13
oktober 2015 (dnr 2015/186) vilket resulterade i att samhällsbyggnadsförvaltningen i Ystad
fick uppdraget att utreda den tekniska kapaciteten för vattenleverans samt upprätta avtalsförslag för beslut i Kommunfullmäktige.
VA-verksamheterna i respektive kommun har medverkat i framtagandet av avtalsförslaget
som innebär att Simrishamns kommun har möjligheten att köpa 1730 m3/dygn i enlighet
med avtalet. Genom att samarbeta med gemensam vattenförsörjningen kan investeringskostnader hållas nere samtidigt som en god kvalitet och leveranssäkerhet upprätthålls.
Avtalsförslaget kommer att behandlas parallellt i respektive parts Kommunfullmäktige.
Frågan om vattentäkter i kommunen kommer att prövas vid ett senare tillfälle i samband
med regional vattenförsörjningsplan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-30.
Förslag till avtal om leverans av dricksvatten samt tillhörande bilagor
Kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-30, dnr 2015/357 § 217
Kommunstyrelsens beslut, 2015-11-18, § 486
Avsiktsförklaring, 2015-11-18
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2015-10-23
Samhällsbyggnadsnämnden Ystad, 2015-10-13
Framställning, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, om köp av vatten från Ystad 201509-15 (dnr 2015/782)
Ajournering
Sammanträdet ajourneras, på begäran av Ing-Marie Jacobsen (F!) mellan klockan 13.4013.45, mellan klockan 13.50-15.53 på begäran av Carl-Göran Svensson (C) och mellan
klockan 15.55-14.00 på begäran av Christl Bengtsson (S) för interna överläggningar.
Justerandes sign
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Godkänna föreslaget avtal mellan Ystad och Simrishamns kommuner gällande vattenleverans från Ystad till Simrishamns kommun.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande samt samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att
underteckna avtalet å Simrishamns vägnar.
Anteckning till protokollet
Nämnden godkänner att Ing-Marie Jacobsen (F!) lägger en protokollsanteckning som bilaga till protokollet.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Förtydliganden av riktlinjer för markanvisningar
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 30 oktober 2017, § 153, Riktlinjer för markanvisningar.
I samband med att markanvisningsavtal tecknats efter markanvisningstävlingar ser förvaltningen ett behov av att förtydliga texten i Riktlinjer för markanvisningar om att det är tävlingsförslagets utformning som är en förutsättning för avtalets giltighet. Förändras utformningen senare kan avtalet upphöra att gälla.
Förvaltningen har också sett en brist i att Riktlinjer för markanvisningar saknar anvisningar
för upprättande av markanvisningsavtal i inledande skeden då detaljplaneprocessen pågår
tillsammans med en exploatör. Exploatören kan då under begränsad tid och under givna
villkor, få option på att köpa marken då detaljplanen vunnit laga kraft. Då planläggningen
är klar kan det vid större projekt sedan tecknas ett genomförandeavtal.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-05
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-10-30, § 153, Riktlinjer för markanvisningar
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 155, Riktlinjer för exploateringsavtal
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att:
 Förtydliga texten i Riktlinjer för markanvisningar om tävlingsförslaget betydelse
för avtalets giltighet
 Komplettera texten i Riktlinjer för markanvisningar med anvisningar för markanvisningsavtal
_______
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Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01, § 152 - Medborgarförslag från Kurt Berg om
FN-flagga
Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-27, § 129 - medborgarförslag om skyltar för bad och
vistelse vid Vejakåsen, Brantevik
Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-27, § 131 - medborgarförslag från Johnny Samuelsson om att göra Måns Nils Torg i Borrby till en gågata eller gårdsgata
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 198 - medborgarförslag från Kjell Björk om
höghusbygge på Stenbocksgatan i Simrishamn
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 199 - medborgarförslag från Irene-Marie
Ekelund om informationstavla på Branteviksvägen

_____
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Förvaltningschefens information
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar:
* Budgetanalyser – arbetet pågår hela tiden
* Planerat underhåll/reinvestering – budget 2019-2021
Analys och åtgärder för bättre kontroll över ekonomin * Viktigt att se över det faktiska skötselansvaret inom gata/park-enheten – vår dagliga drift,
fastställa nivån på skötsel.
* LONA-bidrag sökt för att ta fram skötselplan.
* Fastighetsenheten – resultatenhet?
* 0-bas-budgetering/ traditionell budgetering – analysera hur budgeten är upplagd inom
verksamheterna?
* Budgetera rätt = egentlig kostnad
* AC/EC måste själva ha kontrollen över ”sin egen” budget
* Översyn av taxor
* Kostenheten – måltidsavtal tas fram
Beställare/utförare
* Exploatering – resultatenhet?
* Avslut exploateringsprojekt
* Översyn av reglementen inom Simrishamns kommun
_____
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Tack för den gångna mandatperioden och tillönskan om en God Jul och
ett Gott Nytt År
Ordförande, Carl-Göran Svensson, tackar för den gångna mandatperioden och framför att
det har varit trevligt att vara ordförande. Tackar alla förtroendevalda och personal och önskar alla en God Jul och Gott Nytt år.
Christer Akej, andre vice ordförande vill också önska alla en God Jul och Gott Nytt år.
Christer vill också framföra att det på nämndens sammanträden varit trevligt med en god
anda.
_____
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