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Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutande:

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Agneta Åhlin (S), tjänstgör för Jan-Erik Persson (S)
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 Bo Håkansson (M)
Carl Strömberg (M)
Erik Persson (S), tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)
Ingmarie Jakobsen (F!)

Övriga närvarande:

Henrik Mårtensson (C)
Paul Frogner Kockum (KD)
Staffan Olzon (F!)
Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering, §§ 128-139, § 162
Fredrik von Segebaden, enhetschef hamn, §§ 128-139, § 162
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, §§ 128-139, § 162
Johan Persson, avdelningschef VA, §§ 128-139, § 162
Lena Roos, kostchef, §§ 128-139, § 162
Linda Larsson, planarkitekt, § 129
Malin Alm, exploateringsingenjör, § 129
Maria Ihbom, planarkitekt, §§ 128-139, § 162
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Marie Nirhem, controller, §§ 128-139, § 162
Susanna Söderberg, enhetschef gata/park, §§ 128-139, § 162
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, §§ 128-139, § 162
Annette Knutsson, nämndsekreterare
Froste Persson, förslagsställare medborgarförslag, § 133
Maj Jönsson, förslagsställare medborgarförslag, §§ 134-139

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

3

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Innehållsförteckning
Upprop och val av justeringsperson (2018/185), § 128
Ändring av föredragningslista och genomgång av ärenden (2018/157), §
129
Information, § 130
Presentation - Medborgarförslag från Malin Andersson och Håkan Damm
om parkeringsplatser vid affären i Skillinge (2018/496) önskar annat presentationstillfälle, § 131
Presentation - Medborgarförslag från Bengt Berglund om att flytta felplacerad skylt i korsningen Simrisvägen/Storgatan (2018/495), avstått, § 132
Presentation - Medborgarförslag från Froste Persson angående text på
tilläggstavla vid "fyrvägsstopp" (2018/642), § 133
Presentation - Medborgarförslag från Maj Jönsson - fastställ tid och utseende för gågata i Simrishamn (2018/489), § 134
Presentation - Medborgarförslag från Maj Jönsson om att trottoarserveringar inte får utgöra en trafikfara (2018/492), § 135
Presentation - Medborgarförslag från Maj Jönsson om stopp för privattrafik med bilar på gågata (2018/491), § 136
Presentation - Medborgarförslag från Maj Jönsson om att vidta åtgärder
så torggatan längst ner på gågatan uppmärksammas som torggata
(2018/490), § 137
Presentation - Medborgarförslag från Maj Jönsson om att göra Storgatan
och Järnvägsgatans trottoarer som anpassats för rollatorer och rullstolar
tillgängliga för det de avsetts för (2018/488), § 138
Presentation - Medborgarförslag från Maj Jönsson - Återställ "sociala
bänken" på Hamngatan (2018/487), § 139
Medborgarförslag från Elisabeth Fagerberg om att uppmuntra kommunen
att jobba för att motverka global uppvärmning (2018/269),
§ 140
Medborgarförslag från Kasper Mårtensson om ishall i Simrishamn eller
närliggande kommuner (2018/272), § 141
Motion från Gudrun Schyman (F!) angående städverksamheten i kommunen (2018/498), § 142
Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-05-31 (2018/265), § 143
Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-07-31 (2018/265), § 144
Ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle, avseende Stiby 1:110
m fl (Gärsnäs centrum) (2018/567), § 145
Granskning 2 - Detaljplan för Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station)
(2016/532), § 146
Prioriterade planarbeten för 2018-2019 (2018/573), § 147
Detaljplan för Stiby 155:9 och del av 16:1 – antagande (2015/114), § 148
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

Sid 5
Sid 6
Sid 7
Sid 8
Sid 9
Sid 10
Sid 11
Sid 12
Sid 13
Sid 14
Sid 15
Sid 16
Sid 17
Sid 19
Sid 20
Sid 21
Sid 22
Sid 23
Sid 25
Sid 27
Sid 29

4

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Markanvisning del av Mellby 27:52 och 3:121 (2017/901), § 149
Markanvisning Simrislund, Simrishamn 3:41 och en del av Simris 206:1
(2018/572), § 150
Markupplåtelse (vägrätt) för busshållplats, Prångaregatan i Borrby
(2018/322), § 151
Fastighetsreglering av mark för teknikbyggnad, Simrishamn 2:59, 2:60
och 2:77, Trafikverket (2017/539), § 152
Fastighetsreglering av mark för teknikbyggnad, Stiby 1:61, Trafikverket
(2017/26), § 153
Försäljning av industrimark, del av Hammenhög 27:91 (2017/825), § 154
Fastighetsbildningsfrågor i samband med byggnation av mötesspår i
Gärsnäs för järnvägen (2018/658), § 155
Huvudmannaska för ansökan om statligt bidrag till sanering av förorenade områden, Simrishamn Garvaren 3 (2018/574), § 156
Prissättning av kommunägd industrimark (2015/901), § 157
Industritomter i västra industriområdet, Simrishamn (2017/306), § 158
Exploatering Skansen (Garvaren 3 och Simrishamn 3:1), etapp 1
(2016/690), § 159
Avvisning av överklagande av beslut om detaljplan för Hoby 18:11
(2015/958), § 160
Extra ärende, skrivelse från Christer Akej om att utöka serveringen av
kött inom de offentliga måltiderna, § 161
Förvaltningschefens information, § 162
Meddelanden (2018/18), § 163

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

Sid 31
Sid 33
Sid 35
Sid 36
Sid 37
Sid 38
Sid 39
Sid 41
Sid 42
Sid 44
Sid 45
Sid 46
Sid 48
Sid 49
Sid 51
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§ 128

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/185

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Christer Akej (M) väljs till att justera dagens protokoll.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 129

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/157

Ändring av föredragningslista och genomgång av ärenden
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde:
Skrivelse från Christer Akej om att utöka serveringen av kött inom de offentliga måltiderna.
Dagens sammanträde inleds med information och presentationer av medborgarförslag. Berörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid sina respektive ärenden.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 130

Information
Gatuunderhåll i byarna / basorterna - Arbetsfördelning mellan vägföreningar och kommunen: Principer och praxis – Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering informerar.
Cykelplanen för Simrishamns kommun, offentliggörande och remissbehandling, tidplan –
Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering och Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar.
Rapport från Arkitektur- och Kulturmiljögruppen, kort information om inledande arbete –
Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering informerar
Uthyrning av Västra Parkskolan - klarläggande av hur gällande delegationsordning
tillämpats – Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef och Ulf Widemark, enhetschef
fastighet informerar.
Information från VA-enheten om rådande läge för den kommunala dricksvattenförsörjningen – Johan Persson, avdelningschef VA informerar.
Genomgång av prioriterade planarbeten 2018-2019 (pkt 20), Anna Eliasson, enhetschef
plan/exploatering informerar.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 131

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/496

Presentation av medborgarförslag från Malin Andersson och Håkan
Damm om parkeringsplatser vid affären i Skillinge
Ärendebeskrivning
Malin Andersson och Håkan Damm har bjudits in till dagens sammanträde men anmält
förhinder. Håkan Damm har kontaktat förvaltningen med förfrågan om att få komma till
nämndens sammanträde i september istället.
Förslagsställarna kommer att bjudas in på nytt.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

9

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 132

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/495

Presentation av medborgarförslag från Bengt Berglund om att flytta felplacerad skylt i korsningen Simrisvägen/Storgatan
Ärendebeskrivning
Bengt Berglund har bjudits in till dagens sammanträde för att presentera sitt medborgarförslag, men har avböjt.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 133

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/642

Medborgarförslag från Froste Persson angående text på tilläggstavla vid
"fyrvägsstopp"
Ärendebeskrivning
Froste Persson presenterar sitt förslag vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 134

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/489

Presentation av medborgarförslag från Maj Jönsson - fastställ tid och
utseende för gågata i Simrishamn
Ärendebeskrivning
Maj Jönsson presenterar sitt förslag vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 135

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/492

Presentation av medborgarförslag från Maj Jönsson om att trottoarserveringar inte får utgöra en trafikfara
Ärendebeskrivning
Maj Jönsson presenterar sitt förslag vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 136

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/491

Presentation av medborgarförslag från Maj Jönsson om stopp för privattrafik med bilar på gågata
Ärendebeskrivning
Maj Jönsson presenterar sitt förslag vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 137

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/490

Presentation av medborgarförslag från Maj Jönsson om att vidta åtgärder så torggatan längst ner på gågatan uppmärksammas som torggata
Ärendebeskrivning
Maj Jönsson presenterar sitt förslag vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 138

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/488

Presentation av medborgarförslag från Maj Jönsson om att göra Storgatan och Järnvägsgatans trottoarer som anpassats för rollatorer och rullstolar tillgängliga för det de avsetts för
Ärendebeskrivning
Maj Jönsson presenterar sitt förslag vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 139

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/487

Presentation av medborgarförslag från Maj Jönsson - Återställ "sociala
bänken" på Hamngatan
Ärendebeskrivning
Maj Jönsson presenterar sitt förslag vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 140

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/269

Medborgarförslag från Elisabeth Fagerberg om att uppmuntra kommunen att jobba för att motverka global uppvärmning
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag inkom 25 januari 2018 från Elisabeth Fagerberg med elever från Nova Academy: ”Vi (ungdomar i Simrishamn) vill uppmuntra kommunen att jobba för att motverka global
uppvärmning. Vi vill även informera allmänheten om vad vi kan göra för att få en hållbar framtid.
Vi vill att Simrishamn ska vara en stad som vi vill stanna i alternativt komma tillbaka till för dess
miljömedvetenhet. Nedan har vi skrivit ett utförligt medborgarförslag med information och förslag
på hur vi kan göra skillnad. Vi i dagens samhälle i Sverige har länge levt under väldigt bra levnadsvillkor, men detta kan snart ändras. På grund av den rådande situationen med våra miljöproblem måste Simrishamns kommun själva ta tag i problemet och säkra en framtid för kommande
generationer.
Vi föreslår att vi tillsammans kan arbeta fram lösningar. Exempelvis kan vi stänga av utvalda gator från motordriven fordonstrafik samt förbjuda dubbdäck på utvalda gator då dubbdäck sliter
upp miljöfarliga partiklar ur asfalten, som även skadar hälsan hos de som andas in partiklarna.
Den här idéen är också ekonomiskt hållbar eftersom att vägunderlaget inte behöver underhållas på
samma sätt. En annan lösning för en mer hållbar framtid är att anordna volontärdagar för att
städa upp i naturen runt om i kommunen, andra organisationer har redan börjat med liknande
projekt, till exempel idrottsföreningen som varje år städar efter Kiviks marknad.
Vi kan även samarbeta med lokala butiker för att öka utbudet av miljöcertifierade varor. Utöver
detta kan vi även hjälpas åt att sprida information så att alla i kommunen förstår vikten av att
försöka leva så hållbart som möjligt.
Vi hade även kunnat förbättra kraven på den kommunala skolmaten, då mycket av matproduktionen är dålig för miljön. Exempelvis så kan vi införa en eller flera dagar i veckan där det endast
serveras vegetarisk kost samt se till att inhandla mycket ekologisk och kravmärkt mat.
En annan idé är att utöka utbudet på källsortering runt om i staden för att göra det enklare för
allmänheten att göra miljömedvetna val.
Kort sagt vill vi ungdomar i Simrishamn se staden fortsätta utvecklas och bli en plats för oss i
framtiden där vi kan erbjuda en säker och bra uppväxt för våra barn och barnbarn.

Kommunfullmäktige beslutade 26 februari 2018, § 28, att överlämna medborgarförslaget
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-07-06
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-05-31, § 97
Inbjudan att presentera medborgarförslag, 2018-05-21
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-02-26, § 28
Medborgarförslag från Elisabeth Fagerberg med elever från Nova Academy, 2018-01-25
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 140 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/269

Förslag till beslut på sammanträdet
Carl-Göran Svensson (C): Enligt förvaltningens förslag.
Tilläggsyrkande
Ing-Marie Jacobsen (F!): Tillägga ”Att få ungdomar delaktiga är ett mycket viktigt instrument som skapar positivt engagemang, ansvar och det bidrar till en demokratisk viktig process. En aktiv dialog med kommunens ungdomar möter dessutom alla de tre utmaningarna
DEMOKRATI – DEMOGRAFI – GEOGRAFI. Tack för just ert bidrag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat
bifalla förslaget.
Beslutsgång tilläggsyrkande
Ordförande ställer proposition på Ing-Marie Jacobsens tilläggsyrkande och finner att
nämnden beslutat avslå yrkandet.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Då medborgarförslaget ligger helt i linje med redan pågående arbete och beslut anses medborgarförslaget besvarat.
_______

Beslutet expedieras till:
Elisabeth Fagerberg (med elever från Nova Academy)
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 141

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/272

Medborgarförslag från Kasper Mårtensson om ishall i Simrishamn eller
närliggande kommuner
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag inkom den 13 februari 2018 från Kasper Mårtensson i Hoby, Borrby:
”Hej, jag heter Kasper är 10 år och bor på Österlen. Jag vill jättegärna spela ishockey.
Men tyvärr finns det ingen ishall i närheten av där jag bor. Så jag har en önskning om vad
man skulle kunde göra: Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Ystad, Simrishamn. Går dessa fem kommunerna ihopa skulle dom kunde hjälpas åt att samla in pengar och bygga en ishall. Om
man gör detta så kan man kanske bygga den i Tomelilla efter som att det ligger centralt
mellan dom kommunerna. Skriv gärna tillbaka ett besked eller fråga något annat ni vill
veta!”
Kommunfullmäktige beslutade 26 februari 2018, § 30, att överlämna medborgarförslaget
till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för beredning. Beslut ska
fattas i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-07-31
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26
Medborgarförslag från Kasper Mårtensson, 2018-02-13
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNSTYRELSEN
Ge samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
genomföra en dialog med berörda kommuner och idrottsföreningar, för att få ett samlat
underlag kring intresse, förutsättningar och ambitionsnivå, inför en eventuell förstudie
kring en ishall.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 142

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/498

Motion från Gudrun Schyman (F!) angående städverksamheten i kommunen
Ärendebeskrivning
En motion inkom till kommunfullmäktige den 28 mars 2018 från Gudrun Schyman (F!)
angående städverksamheten i kommunen:
”Sedan 2006 har kommunens städverksamhet bedrivits av ISS och Sodexo, två stora bolag
inom området. Lokalvårdarna är en utsatt yrkesgrupp i en hård konkurrensutsatt bransch.
Inte sällan är det lägsta pris, oavsett arbetsförhållanden, som styr upphandlingen. Via sina
fackliga företrädare har personal i Simrishamns kommun vittnat om att det för deras del
bl.a. inneburit en oro inför framtiden och en känsla av inte ”höra hemma” i den kommunala verksamheten. Andra konsekvenser är kompetensflykt, svårigheter med nyrekryteringar samt att erfaren personal ibland har lägre lön än nyanställda. Det viktiga systematiska
arbetsmiljöarbetet prioriteras inte på likvärdigt sätt som i övriga kommunala verksamheter. Yrkande:
 Att städverksamheten i kommunen återgår i kommunal regi.
 Att städverksamheten omfattas av kommunens beslut om rätt till heltid.”
Kommunfullmäktige beslutade 23 april 2018 att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning inför beslut i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-07-06
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-04-23, § 86
Motion från Gudrun Schyman (F!) angående städverksamheten i kommunen, 2018-03-27
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, 2018-07-06, anses
motionen besvarad.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 143

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/265

Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-05-31
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende
perioden januari- maj 2018. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kommer ha ett
underskott på 1 041 tkr avseende driften år 2018. Vatten- och avloppsverksamheten förväntas ha ett överskott, medan kost- och hamnverksamheten samt avslut av exploateringsprojekt prognostiseras ha ett underskott.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport per maj 2018
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per maj 2018.

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 144

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/265

Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-07-31
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende
perioden januari-juli 2018. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kommer ha ett
överskott på 229 tkr avseende driften år 2018. Vatten- och avloppsverksamheten förväntas
ha ett överskott, medan kost- och hamnverksamheten samt avslut av exploateringsprojekt
prognostiseras ha ett underskott.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport per juli 2018
Överläggningar
Prognosen har efter sammanställning inför nämndens sammanträde ett positivare utfall.
Hamnverksamhet och kostens verksamhet visar förutsättningar att få ett positivare resultat.
Anledningen till att Avslut exploateringsprojekt prognostiseras få ett underskott är att
”Sundprojektet” inte kommer att kunna avslutas under året.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per juli 2018.

_______

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 145

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/567

Ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle, avseende Stiby 1:110
m fl (Gärsnäs centrum)
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 juni 2016, § 105 att bevilja planbesked för
förändringar förorsakade av det planerade mötesspåret i Gärsnäs samt att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att prioritera arbetet med detaljplanen.
Förslaget till ny detaljplan innebär ny reglering av befintlig bebyggelse för att den inte ska
strida mot detaljplanen.
Detaljplan för Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station) har varit ute på granskning under perioden 30 oktober – 20 november 2017.
Länsstyrelsen har efter granskningen förtydligat att de inte kommer att godkänna detaljplanen om kommunen inte kan visa att planen uppfyller bullerkriterier för nya bostäder enligt
gällande riktlinjer.
Detaljplanen har därför fått delas i två planer.
 Denna detaljplan som berör befintliga bostadsområden – blir en ändring av befintlig detaljplan ”Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle”, som vann laga kraft 196406-17
 Stationsområdet och Storgatan – fortsätter som en ny detaljplan.
Detta beror på att bullerkriterier för nya bostadsområden är strängare än för befintliga bostadsområden.
Planen planeras att gå ut på granskning under tredje kvartalet 2018 och tas upp för antagande till årsskiftet.
Planarbetet bedrivs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen, 2010:900.
Revideringar på planhandlingar, framtagna av Metria i det ursprungliga ärendet, genomförs
av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse/redogörelse, 2018-06-18
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 145 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/567

Planbeskrivning – Ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle, avseende Stiby
1:110 m fl (Gärsnäs centrum)
Plankarta – Ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle, avseende Stiby 1:110 m fl
(Gärsnäs centrum)
Behovsbedömning, 2017-04-27
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna i ärendet redovisade planhandlingar för en andra granskning.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 146

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2016/532

Granskning 2 - Detaljplan för Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station)
Ärendebeskrivning
Trafikverket Region Syd har upprättat en järnvägsplan för Gärsnäs, nytt mötesspår inklusive ny plattform på Österlenbanan i Simrishamns kommun. Järnvägsplanen medför ett intrång på allmän platsmark enligt gällande detaljplan. Med anledning av detta inkom Trafikverket Region Syd med en ansökan om planbesked 2016-06-17.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 juni 2016, § 105 att bevilja planbesked för
förändringar förorsakade av det planerade mötesspåret i Gärsnäs samt att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att prioritera arbetet med detaljplanen.
Förslaget till ny detaljplan innebär en utökning av trafikområde norr om nuvarande järnvägsspår och vändmöjlighet för ersättningsbussar (inställda tåg).
Detaljplan för Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station) har varit ute på granskning under perioden 30 oktober – 20 november 2017.
Länsstyrelsen har efter granskningen förtydligat att de inte kommer att godkänna detaljplanen om kommunen inte kan visa att planen uppfyller bullerkriterier för nya bostäder enligt
gällande riktlinjer.
Detaljplanen har därför fått delas i två planer.
 Denna del, Stationsområdet och Storgatan – fortsätter som en ny detaljplan
 Befintliga bostadsområden – blir en ändring av befintlig detaljplan ”Stadsplan för
Gärsnäs stationssamhälle”, som vann laga kraft 1964-06-17
Detta beror på att bullerkriterier för nya bostadsområden är strängare än för befintliga bostadsområden.
Planen planeras att gå ut på granskning under tredje kvartalet 2018 och tas upp för antagande till årsskiftet.
Planarbetet bedrivs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen, 2010:900.
Revideringar på planhandlingar, framtagna av Metria i det ursprungliga ärendet, genomförs
av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2016/532

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse/redogörelse, 2018-06-18
Planbeskrivning – Detaljplan för Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station)
Plankarta – Detaljplan för Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station)
Behovsbedömning, 2017-04-27
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna i ärendet redovisade planhandlingar för en andra granskning.
_______
Beslutet expedieras till:
rade.mladenovic@trafikverket.se
jan.kallqvist@trafikverket.se
jakob.lundberg@trafikverket.se
robert.renner@skanetrafiken.se

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 147

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/573

Prioriterade planarbeten för 2018-2019
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar årligen till samhällsbyggnadsnämnden en förteckning över vilka planärenden som pågår.
Plan- och exploateringsenheten har för närvarande ca 40 detaljplaner som är påbörjade och
befinner sig i olika skeden i planprocessen. I bilaga redovisas en sammanställning över
vilka detaljplaner som är pågående, i vilket skede de är och beräknad intäkt.
Under 2018 har hittills 3 detaljplaner antagits. (Skillinge skola, Lantmännen/ Hammenhög,
Simrishamnsbostäder/Solrosen, Simrishamn 2:59, 2:60 och 2:77 (järnvägsändamål)).
Utifrån kommunens översiktsplan, planreserv, bostadsförsörjningsprogrammets mål och
det pågående projektet avseende kommunens VA-tillgång, föreslår förvaltningen en prioriteringsordning för ett år framåt med fokus på detaljplaner för flerbostadshus, infrastrukturprojekt och verksamheter.
Planer med fastighetsägare som inte är aktiva har valts bort från listan.
Samhällsbyggnadsnämnden har som nämndmål 2018 att ”ta ett helhetsgrepp kring bostadsbyggandet med prioritering av permanent boende och företagsetablering”.
Pågående planer i Simrishamn och Kivik redovisas på kartbilaga i presentation.
Beslut om planbesked fr.o.m. 1 januari 2018 är tidsbegränsade i två år.
Beslutsunderlag
Bilaga, presentation sammanställning pågående planer, SBN 2018-08-16
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-12
Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för bostadsförsörjning för Simrishamns kommun
2016-2020, antagen KF 2017-10-30, § 162
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om att avsluta planarbetet med Östra planeringen,
SBN, 2017-08-17, § 119
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om prioriterade planarbeten för 2017-2018, 2017-0817, § 124
Framtiden - Simrishamns kommuns översiktsplan, antagen KF 2015-11-30, laga kraft
2017-03-15.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/573

Avstå från att delta i beslut
Ing-Marie Jacobsen (F!) avstår från att delta i beslutet.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Godkänna förslag till prioriteringsordning av pågående detaljplanearbeten enligt nedan;
Planer för nya flerbostadshus
A. Skansen etapp 2, 200 bostadslägenheter, förskola och äldreboende, SIMRISHAMN
B. Kvarteret Vipan, SIMRISHAMN, ca 50 bostadslägenheter
C. Mellby 96:8 och 96:9, KIVIK, 8 bostadslägenheter
Planer för nya byggrätter för radhus/småhus
D. Simrishamn 3:41, SIMRISLUND, förskola och ca 50 radhus/parhus
E. Mellby 3:121 och 27:52, KIVIK ca 30 småhus (avslutad markanvisningstävling)
Planer för hotell/verksamhet
F. Kiviks hamn, del av Mellby 3:121 och Hjälmaröd 3:25, KIVIK (camping)
G. Kiviks hotell, Hjälmaröd 4:203, KIVIK ca 20 bostäder + hotell
H. Viks Fiskeläge 4:1, VIK, ca 60 bostadslägenheter + hotell
I. Mellby 25:2, KIVIK, en ny industritomt (Nordins väg)
Planer för infrastruktur/verksamhet
J. Mötesspår i Gärsnäs, GÄRSNÄS
K. Trafikåtgärder och nya handelstomter vid Coop, SIMRISHAMN
Planer för att underlätta för försäljning och fastighetsbildning
L. Hammenhögs skola, HAMMENHÖG
Planer för nya bostadstomter/villor
M. Svinaberga 56:1, KIVIK (Södra Mellby), ca 10 nya bostadstomter
N. Brantevik 36:2, BRANTEVIK, 9 nya bostadstomter
O. Hoby 1:16, SKILLINGE, ca 10-15 nya bostadstomter
P. Viks Fiskeläge 16:6, VIK, ca 5 nya bostadstomter
Q. Hjälmaröd 9:59-9:63, KIVIK (Vitemölla), ca 6 nya bostadstomter
R. Brantevik 36:21, BRANTEVIK, 2-4 nya bostadstomter
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 148

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2015/114

Detaljplan för Stiby 155:9 och del av 16:1 - antagande
Ärendebeskrivning
Simrishamns Bostäder AB begärde den 10 februari 2015 planmedgivande för ändrad markanvändning för Stiby 155:9, samt att parkering och källsortering inom Stiby 16:1 ska möjliggöras. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 april 2015, § 46 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet efter upprättat planavtal.
Planförslaget har varit ute på samråd 2 maj – 6 juni 2017 och möjlighet till samrådsmöte
gavs i Simrishamns rådhus, lilla salen den 10 maj 2017, kl. 18.00. Inga medborgare valde
att delta vid samrådsmötet.
Planförslaget har varit ute på granskning 13 november – 17 december 2017. Totalt har det
kommit in 12 yttranden under granskningen, varav ett yttrande kom in efter granskningstidens slut, den 17 december 2017. Yttranden som inkommit har redovisats i sin helhet och
besvarats i granskningsutlåtandet av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att tillåta bostadsbebyggelse, vård, kontor
och skola, samt parkering och miljöhus inom planområdet. Planområdet som omfattar cirka 1,2 hektar ligger inne i Gärsnäs tätort, knappt 200 meter sydväst om Malmövägen, väg
11. Fastigheterna som ingår i planområdet är Stiby 155:9 som ägs av Simrishamns Bostäder AB och del av Stiby 16:1 som ägs av Simrishamns kommun.
Rosenborg, som ligger inom Stiby 155:9, är en större sammanhängande byggnad från slutet av 1970-talet. Det har under lång tid använts som äldreboende med 30 bostäder, varav
26 stycken innehåller ett rum och kök och 4 av dem innehåller två rum och kök. Simrishamns kommun har också lokaler för hemtjänst, kontor, personalutrymmen, dagcentral
och andra aktivitetslokaler i byggnaden.
Detaljplaneförslaget följer gällande översiktsplan och innefattar huvudsakligen:




Omvandling av område för allmänt ändamål till kvartersmark med
användningarna bostad, skola, kontor och vård.
Park som har använts som allmän parkering omvandlas till kvartersmark med egenskapen parkering.
Parkmark i norra delen av planområdet omvandlas till kvartersmark, vilket marken har använts som då fastighetsgränsen inte sammanfaller med tidigare användningsgräns.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

30

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 148 forts



Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2015/114

Befintlig transformatorstation, har tidigare legat inom parkmark,
men planeras nu som teknisk anläggning.
Parkmark i söder förblir parkmark, men möjlighet ges att använda
marken för lek och parkering.

Detaljplanen tas fram med utökat förfarande (PBL, 2010:900) då den kan
vara i konflikt med Länsstyrelsens granskningsutlåtande för Översiktsplanen
(enligt Länsstyrelsens samrådsyttrande).
Beslutsunderlag
Granskningsutlåtande, 2018-08-16
Plankarta, 2018-08-16
Planbeskrivning, 2018-08-16
Behovsbedömning, 2017-04-10
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna, i ärendet redovisat granskningsutlåtande.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
 Anta detaljplanen.
_______

Beslutet expedieras till:
Simrishamns Bostäder AB, per-olof.jarvegren@simrishamnsbostader.se (för kännedom)
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 149

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2017/901

Markanvisning del av Mellby 27:52 och 3:121
Ärendebeskrivning
Fastigheterna Mellby 27:52 (del av) och Mellby 3:121 har en total yta om ca 13 000 m²
och är i översiktsplanen utpekade som utbyggnadsområde för bostadsändamål. Området
har ett attraktivt läge med vy över Hanöbukten, omgivande odlingar och med närhet till
service och bra kommunikationer både till Simrishamn och till Kristianstad. Fastigheterna
ägs av Simrishamns kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 2017, § 209, att en markanvisningstävling för fastigheterna Mellby 27:52 och Mellby 3:121 ska anordnas.
Två förslag inkom till förvaltningen den 31 maj 2018. Bedömningsgruppen har, utifrån
angivna bedömningskriterier, kommit fram till att förslaget med namnet ”Kiviks trädgårdar” är det bästa. Förslaget redovisar 44 småhus i både en- och tvåvånings-plan med en väl
genomarbetad idé för både struktur, gaturum, grönska och placering i terrängen. Samtliga
ytor är väl utformade och genomtänkta vilket skapar spännande privata rum för de boende
och samtidigt varierande publika gaturum. Utformningen av husen i trä med ateljérum och
inre rum som hänger ihop med trädgårdsrummen ger en stark karaktär åt hela området som
bedöms kunna skapa en hög boendeattraktivitet för en bred målgrupp. Förvaltningens bedömning är också att den unika gestaltningen passar det utpekade området samt att det genom sin skala knyter an till Kiviks kulturmiljö och befintliga bebyggelse-struktur.
En fortsatt planprocess tillsammans med förslagsställaren till ”Kiviks trädgårdar” får utvisa
om den relativt höga exploateringsgraden är rätt för området. En gemensam och stark vision kan leda till bra resultat.
Beslutsunderlag
Översiktsplan, KF 2015-11-30, laga kraft 2017-03-15
Bostadsförsörjningsprogram, KF 2017-10-30, § 162
Riktlinjer för markanvisning, KF 2017-10-30, § 153
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-12-07, § 209 att uppdra åt förvaltningen att bjuda in till en markanvisningstävling på del av fastighet Mellby 27:52
Inbjudan markanvisningstävling för ny bostadsbebyggelse i Kivik,
utsänd 2018-03-01
Inkomna tävlingsbidrag 2018-05-31, med tillhörande anbud;
Alt. A ”Kiviks trädgårdar”
Alt. B ”Good life living”
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-03
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2017/901

Förslag till beslut på sammanträdet
Ing-Marie Jacobsen (F!): Avbryta processen.
Carl-Göran Svensson (C): Enligt förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Carl-Göran Svenssons förslag.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett planavtal och markanvisningsavtal mellan Simrishamns kommun och förslagsställaren till tävlingsförslaget
” Kiviks trädgårdar”.

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

Beslutet expedieras till:
Förslagsställare till ”Kiviks trädgårdar”
Förslagsställare till ”Good life living”

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/572

Markanvisning Simrislund, Simrishamn 3:41 och en del av Simris 206:1
Ärendebeskrivning
På fastigheten Simrishamn 3:41, del av Simris 206:1 m.fl., i Simrislund, pågår sedan 2010
ett detaljplanearbete för nya bostäder och ny förskola (i syfte att göra dagens tillfälliga förskoleverksamhet permanent). Arbetet inleddes med en planutredning 2015 och just nu pågår framtagandet av samrådshandlingar. 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. Lyckos
AB är ett företag med bas i Malmö och är en del av Midroc-koncernen.
Förslaget innebär nya bostäder i form av radhus och låga flerbostadshus. I Simrishamns
kommuns Riktlinjer för markanvisning ska det för större bostadsprojekt företrädesvis
tillämpas markanvisning genom markanvisnings-tävling i syfte att bland annat ge större
spridning till fler exploatörer och ett brett analysunderlag. Med en markanvisningstävling
kan kommunen också välja det bästa förslaget utifrån både utformning och pris.
Kommunen kan enligt riktlinjerna också välja att direktanvisa mark till en exploatör som
har en särpräglad idé för markområdet. Förvaltningens bedömning är att byggnaderna har
en arkitektonisk gestaltning med ett eget uttryck och skala som förvaltningen tycker är
värdeskapande och intressant för området men som i sig inte är särpräglat men att förslaget
genom sin förskjutna placering av byggnadskropparna förhåller sig till omgivande bebyggelse på ett unikt sätt då infarter och stråk ansluter på ett okonventionellt, men naturligt
sätt. Samtidigt innebär förslaget en ny grönstruktur mot omgivande villaområden med oregelbundna men tydliga stråk och stadsrum. Det är en utmaning att ansluta ett nytt radhusområde till den befintliga bebyggelsen i Simrislund och samtidigt skapa naturliga rörelsemönster för gående, bilar och cyklar där det är enkelt att orientera sig. Förvaltningen anser
att Lyckos AB genom sitt arkitektritade förslag lyckats gestalta en särpräglad stadsplaneidé
som kommer att tillföra platsen unika stadsrum och stråk, samtidigt som de tagit hänsyn till
områdets grönska.
En gemensam och stark vision kan leda till bra resultat. Att fortsätta planarbetet redan i
samrådsskedet med en intresserad byggherre och arkitekt, utifrån aktuellt förslag, är positivt för den fortsatta planprocessen i Simrislund.
En oberoende värdering av marken är beställd utifrån aktuellt skissförslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/572

Beslutsunderlag
Planutredning för Västra Simrislund, upprättad 2015-03-20
Översiktsplan, KF 2015-11-30, laga kraft 2017-03-15
Bostadsförsörjningsprogram, KF 2017-10-30, § 162
Riktlinjer för markanvisning, KF 2017-10-30, § 153
Presentation Lyckos/Wingårdhs 2018-05-24
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-13
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett genomförandeavtal mellan
Simrishamns kommun och Lyckos AB med utgångspunkt från ny markvärdering
och uppdaterad exploateringskalkyl.
_______

Beslutet expedieras till:
Lyckos AB

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/322

Markupplåtelse (vägrätt) för busshållplats, Prångaregatan i Borrby
Ärendebeskrivning
Trafikverket planerar att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Prångaregatan i Borrby.
Tillgänglighetsanpassningen leder till att en större yta än idag behöver tas i anspråk för
busshållplatsen. För kommunens del innebär anpassningen att ytterligare 3 m2 av fastigheten Borrby 294:10 behöver upplåtas. Trafikverket vill lösa markupplåtelsen genom ett vägrättsavtal. Ersättningen för upplåtelsen är 0 kr. Vägrättsavtalet är tänkt att ersätta ett för
samma markområde tidsbegränsat avtal (om 5 år) som slutits för att bereda Trafikverket
möjlighet att snarast påbörja anpassningsarbetet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-06-21
Förslag till vägrättsavtal med kartbilaga
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna vägrättsavtalet med Trafikverket avseende del av Borrby 294:10 för att
busshållplatsen vid Prångaregatan ska vara tillgänglighetsanpassad.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2017/539

Fastighetsreglering av mark för teknikbyggnad, Simrishamn 2:58, 2:60
och 2:77, Trafikverket
Ärendebeskrivning
Österlenbanan ska upprustas och moderniseras, en upprustning som är planerad att genomföras 2018-2020. En del i denna modernisering innebär att Trafikverket uppdaterar och
byter några teknikkiosker och teknikkurer längs banan, som i detta fall i Simrishamn, vid
korsningen Bruksgatan/Stenbocksgatan.
Det är lämpligt att Trafikverket själv äger den mark som behövs för teknikbyggnaderna
och för att en fastighetsreglering skulle vara möjlig har Trafikverket bekostat en detaljplaneändring som vann laga kraft 2018-03-26. Planområdet är samma område som nu föreslås
regleras till Trafikverkets fastighet Simrishamn 2:58. Trafikverket föreslår en ersättning
om 20 kr/m2 för marken, en ersättning baserad på ett köp som gjordes mellan Simrishamns
kommun och Trafikverket år 2013 (för ett område av Simrishamn 2:58, söder om Simrishamns station). Aktuellt område uppgår till ca 325 m2 (varav för ca 136 m2 inte är ersättningsgill på grund av att ytan redan är ianspråktagen för järnvägsändamål sedan tidigare).
Trafikverket står för förrättningskostnaderna hos Lantmäteriet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-07-12
Förslag till Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering, inkommen 2018-07-31.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslaget till överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering avseende mark för teknikbyggnad inom Simrishamn 2:58, 2:60 och 2:77.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Trafikverket (Ingemar Persson) för kännedom

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 153

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2017/26

Fastighetsreglering av mark för teknikbyggnad, Stiby 1:61, Trafikverket
Ärendebeskrivning
Österlenbanan ska upprustas och moderniseras, en upprustning som är planerad att genomföras 2018-2020. En del i denna modernisering innebär att Trafikverket uppdaterar och
byter några teknikkiosker och teknikkurer längs banan, som i detta fall i Gärsnäs, söder om
järnvägen, väster om Hammenhögsvägen.
Det är lämpligt att Trafikverket själv äger den mark som behövs för teknikbyggnaderna.
Det aktuella området är beläget utanför detaljplan och är tänkt att regleras till Trafikverkets
fastighet Stiby 1:59. Trafikverket föreslår en ersättning om 20 kr/m2 för marken, en ersättning baserad på ett köp som gjordes mellan Simrishamns kommun och Trafikverket år
2013 (för ett område av Simrishamn 2:58, söder om Simrishamns station). Området uppgår
till ca 190 m2. Trafikverket står för förrättningskostnaderna hos Lantmäteriet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-07-12
Förslag till Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering, inkommen 2018-06-27
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslaget till överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering avseende mark för teknikbyggnad inom Stiby 1:61.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Trafikverket (Ingemar Persson) för kännedom

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 154

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2017/825

Försäljning av industrimark, del av Hammenhög 27:91
Ärendebeskrivning
Lantmännen arbetar med att utveckla sin befintliga anläggning i Hammenhög för att kunna
optimera, modernisera och utöka nuvarande hantering då anläggningen i Ystad ska avvecklas.
Hanteringen av spannmål inom den befintliga anläggningen kommer att flyttas längre in på
området så att spannmålen lagras längre ifrån bostadsbebyggelsen i byn. I samband med
detta kommer de att skapa en ny in- och utfart till anläggningen via Brydegatan istället för
som idag via Herrestadsvägen. Lantmännen vill härmed säkerställa att trafiken till och från
anläggningen ska fungera optimalt utan större påverkan för övrig trafik på vägarna runt
omkring och är i behov av mer mark för att tillgodose att det finns tillräckligt med plats för
transporter till anläggningen vid spannmålssäsongen. Av denna anledning har Lantmännen
kommit in med en förfrågan om att få köpa till del av Hammenhög 27:91 och Lantmännen
har också undertecknat ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering. Enligt förslaget till överenskommelse står kommunen för lantmäterikostnaden och får 50 kr/m2 (ca
5200 m2 ger då 260 000 kronor) i enlighet med vad som är brukligt i Hammenhög.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-06-29
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering undertecknad av Svenska Lantmännen ekonomisk förening, inkommen 2018-04-26
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslaget till överenskommelse om fastighetsreglering med Svenska
Lantmännen ekonomisk förening avseende del av fastigheten Hammenhög 27:91.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Svenska Lantmännen ekonomisk förening för kännedom

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 155

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/658

Fastighetsbildningsfrågor i samband med byggnation av mötesspår i
Gärsnäs för järnvägen
Ärendebeskrivning
Trafikverket planerar att bygga ett nytt mötesspår och en ny plattform i Gärsnäs, en åtgärd
som kommer att innebära en förbättring i tågtrafiken mellan Ystad och Gärsnäs. För att
kunna genomföra detta behöver Trafikverket utöka sitt markinnehav i stationsområdet. En
ny detaljplan, som möjliggör en utökning, förväntas antas under hösten 2018.
Trafikverket har upprättat ett förslag till en överenskommelse om fastighetsreglering för
mark söder om stationsområdet, totalt ca 2 400 m2. Trafikverket står för förrättningskostnaderna och erbjuder kommunen en ersättning om 3000 kronor för marken.
I samband med denna detaljplan har också möjlighet lämnats för Stiby 16:72, att reglera
till sig mark, bl.a. ca 90 m2 från kommunens fastighet Stiby 1:110. Förvaltningen har värderat marköverföringen till 45 kr/m2 under förutsättning att ägaren av Stiby 16:72 betalar
förrättningskostnaderna. Överenskommelse finns.
Under planarbetet bestämdes att det ursprungliga planområdet skulle delas upp i två. Förutom nyss nämnda nya plan för stationsområdet, pågår ett andra detaljplanearbete, innebärande en ändring av gällande stadsplan. I denna ändring ges ägarna av Stiby 1:108 möjlighet att reglera till sig ca 142 m2 från kommunens fastighet Stiby 1:110. Förvaltningen har
värderat även denna marköverföring till 45 kr/m2 under förutsättning att ägaren av Stiby
1:108 betalar förrättningskostnaderna. Överenskommelse finns.
I denna ändring av gällande stadsplan kommer kommunen att få möjlighet att lösa in de
delar av befintlig gång- och cykelväg, sammanlagt ca 102 m2, som idag är belägna inom de
privatägda fastigheterna Stiby 1:46 och 14:21. Här har förvaltningen räknat fram en ersättning om 160 kr/m2 och kommunen står för förrättningskostnaderna. Det högre ersättningsbeloppet beror på att inlösen av mark grundar sig på Expropriationslagens ersättningsregler
i stället för Fastighetsbildningslagens regler (med vinstdelning). Överenskommelse finns.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-07-13
Undertecknat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stiby 1:60
och 1:110, inkommet 2018-04-18
Undertecknat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stiby 16:72
och 1:110, inkommet 2018-08-08
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 155 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/658

Undertecknat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stiby 1:108
och 1:110, inkommet 2018-07-30
Undertecknat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stiby 1:46,
14:21-22 och 1:110, inkommet 2018-07-23
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna Trafikverkets förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stiby 1:60 och 1:110.



Godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stiby
16:72 och 1:110.



Godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stiby
1:108 och 1:110.



Godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stiby
1:46, 14:21-22 och 1:110.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Trafikverket (Jakob Lundberg, för kännedom)
AB ICA Häggs (för kännedom)
Roger Knast (för kännedom)
Katarina och Magnus Nilsson (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 156

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/574

Huvudmannaskap för ansökan om statligt bidrag till sanering av förorenade områden, Simrishamn Garvaren 3
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden avser via förvaltningen att söka Naturvårdsverkets bidrag för
sanering inför bostadsbyggande i samband med projektet Skansen etapp 2. I första hand
avser ansökan bidrag för sanering av fastigheten Garvaren 3.
Att vara huvudman innebär att ha det övergripande ansvaret för projektets genomförande,
vilket omfattar finansiellt ansvar och beställaransvar. Huvudmannen är projektets verksamhetsutövare och byggherre, med det yttersta ansvaret enligt miljöbalken, arbetsmiljölagen,
plan- och bygglagen samt annan relevant lagstiftning. Bidraget får, enligt Naturvårdsverkets regler, endast sökas av kommun eller annan myndighet och måste föregås av ett politiskt beslut om att ta på sig huvudmannaskapet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-07-16
Länsstyrelsernas informationsbroschyr om huvudmannaskap för efterbehandling av förorenade områden
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Simrishamns kommun tar på sig huvudmannaskapet för efterbehandling av förorenad mark inom projekt Skansen etapp 2.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 157

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2015/901

Prissättning av kommunägd industrimark
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2007, § 168, om pris för industritomtmark för försäljning. Förutom grundpriset om 80 kr/kvm för industrimark i Simrishamns
tätort (centralt belägen industrimark vid större transportleder och nära hamn) och 50
kr/kvm i byarna, beslutades det att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att redovisa
detaljförslag med tomtpris för varje enskilt industriområde i kommunen, där hänsyn tas till
industriområdets belägenhet. Kommunen har sedan dess, den 30 oktober 2017, § 153, antagit riktlinjer för markanvisning, vilka föreskriver att försäljning av kommunägd mark alltid
bör utgå från marknadsvärdet (riktlinjer för markanvisning, avsnitt 3).
På samhällsbyggnadsförvaltningen pågår arbete med att ta fram nya priser för verksamhets-/industrimark och förslag lyfts upp för beslut efterhand. I några ärenden, där reservationen gjorts genom ett genomförandeavtal (till exempel Hammaren 3 och Tisteln 2) har
det blivit naturligt att låta värdera marken och föreslå ett nytt pris i samband med att avtalen gick upp för beslut. I andra fall, när en intressent efterfrågar verksamhetsmark i ett område som ännu inte varit föremål för nytt prissättningsbeslut, upplyser därför samhällsbyggnads-förvaltningen intressenten om att prissättningen är under översyn och att ny värdering med efterföljande beslut kommer att tas. I dessa fall föreligger en risk att det blir
otydligt vilken del av kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2007, § 168, som
egentligen avgör vad marken kommer att kosta – kvadratmeterprisangivelsen eller priset
som kommer till följd av det pågående prissättningsuppdraget. Det riskerar att uppfattas
som att kommunen inte vet vad som gäller eller att redan fattade beslut inte följs.
Om ett prissättningsbeslut är äldre än 5 år kan det vara dags, beroende på hur det ser ut i
omvärlden och för det specifika planområdet, att utreda och ta fram ett nytt prisförslag.
Nuvarande kvadratmeterprisangivelse har hunnit bli 11 år gammal.
För att undvika missförstånd bör Kommunfullmäktige ersätta beslutet från 2007 med ett
nytt principbeslut som bättre speglar prissättningsprincipen och arbetssättet i de nya riktlinjerna.
Beslutsunderlag
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-06
Kommunfullmäktiges beslut 2007-12-17, § 168
Riktlinjer för markanvisning, beslutade 2017-10-30, § 153

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 157 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2015/901

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-30, § 153, att anta nya riktlinjer för markanvisning. Enligt dessa ska prissättning av mark alltid utgå från marknadsvärdet.
De beslut om prissättning för verksamhetsmark som är tagna efter år 2013 gäller
fram till dess att ett nytt beslut om prissättning, grundat på ny värdering, är taget.
För nya reservationer inom övriga planområden hänvisas till att ny värdering och
därpå följande prissättningsbeslut först måste tas innan marken säljs.



Kommunfullmäktiges beslut 2007-12-17, § 168, upphävs i den del som avser
prisangivelser för industrimark.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 158

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2017/306

Industritomter i västra industriområdet, Simrishamn
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2007, § 168, om prissättning för industrimark i kommunen. Beslutet föreskriver också, att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag
att redovisa detaljförslag med tomtpris för varje enskilt industriområde i kommunen, där
hänsyn tas till industriområdets belägenhet. En industritomt kan, enligt Kommunfullmäktiges beslut den 6 maj 2008, § 79 samt den 30 oktober 2017, § 153 (Riktlinjer (policy) för
markanvisning), reserveras i 4 månader, utan avgift.
Enligt kommunens riktlinjer för markanvisning, beslutade av Kommunfullmäktige den 30
oktober 2017, § 153, ska prissättning av mark ske till marknadsvärde. Samhällsbyggnadsförvaltningen har låtit göra en oberoende värdering av de år 2017 avstyckade verksamhetstomterna i västra industriområdet. Denna värderar tomterna i kvarteret Otto Lars till 160
kr/m2 och kvarvarande tomt i kvarteret Yxan till 170 kr/m2. I priset ingår kommunens kostnader för framtagande av detaljplan, fastighetsbildningen och utbyggnad av gatunätet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-07-02
Värdeutlåtande 2017-09-08 (Värderingsbyrån)
Utsnitt ur registerkartan
Föreslagen prissättning, tomt för tomt
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Försäljning av verksamhetstomterna i västra industriområdet i Simrishamn ska ske
till föreslagna priser, det vill säga 160 kr/m2 inom kvarteret Otto Lars och 170
kr/m2 inom kvarteret Yxan.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 159

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2016/690

Förlängning av genomförandeavtal del av Simrishamn 3:1 (nuvarande
Garvaren 14), Sundprojekt AB
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun ingick den 20 mars 2017 ett genomförandeavtal med exploatören
Sundprojekt AB avseende byggnation av det så kallade ”Hus 3” (Garvaren 14) i Skansenprojektet, etapp 1 (Hus 1–2 håller just nu på att uppföras av Simrishamns bostäder AB).
Genomförandeavtalet är giltigt i 1,5 år, en tidsram inom vilken exploatören åtagit sig att
påbörja byggnationen (gjuten bottenplatta). Avtalet löper ut den 19 september 2018 och än
så länge har exploatören inte sökt något bygglov. Exploatören har kommit in med ett önskemål om förlängning av avtalet till den 31 december 2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer, emellertid, att 8 månader är en mer rimlig förlängningstid med hänsyn till
projektets karaktär och den ursprungliga avtalslängden.
Sedan avtalet ingicks har kommunen antagit nya riktlinjer för markanvisning. Med tanke
på att Garvaren 14 är en av de mest attraktiva tomterna i Simrishamn, skulle en anvisning
idag sannolikt ske genom någon form av tävlingsförfarande i stället för direktanvisning. Ett
alternativ till en förlängning av avtalet med Sundprojekt AB skulle därför vara att, om genomförandeavtalet löper ut och markanvisningen därmed tas tillbaka av kommunen, utlysa
en tävling, som givetvis även Sundprojekt AB då är välkommen att delta i.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-07-27
Genomförandeavtal avseende Garvaren 14 (tidigare del av Simrishamn 3:1), 2017-03-20,
Sundprojekt AB.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Genomförandeavtal med Sundprojekt AB, avseende byggnation av flerbostadshus inom
fastigheten Garvaren 14 (tidigare del av Simrishamn 3:1), förlängs till och med 2019-0519, då byggnationen förväntas vara påbörjad.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Sundprojekt AB (för kännedom)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 160

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2015/958

Avvisning av överklagande av beslut om detaljplan för Hoby 18:11
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 januari 2018, § 9 att meddela att byggnadsplanen från 1974-04-19 har upprättats enligt gällande lagar och fastställts med stöd av de
dåvarande bestämmelserna i byggnadslagen (1947:385), fastställts med stöd av övergångsbestämmelserna i den äldre plan- och bygglagen (1987:10) samt åter fastställts med stöd av
den nya plan- och bygglagen (2010:900).
Beslutets besvärshänvisning redovisar att ett överklagande ska ha inkommit inom tre veckor från det att kommunen tillkännagett det justerade protokollet över beslutet på kommunens anslagstavla.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 25 januari 2018, § 9 och protokollets första sida
med anslag/bevis expedierades till fastighetsägaren.
Protokollet var anslaget fr o m 2018-01-30 t o m 2018-02-21.
Fastighetsägaren överklagade samhällsbyggnadsnämndens beslut. Överklagandet kom in
till kommunen den 22 februari 2018.
Överklagandetiden är tre veckor från det att beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Överklagandet inkom till kommunen en dag efter överklagandetidens utgång.
Ett överklagande som inkommit för sent ska enligt 24 § förvaltningslagen avvisas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 1 mars 2018, § 40 att överklagandet har inkommit för sent och att ärendet trots det skickas vidare för prövning av sakfrågan.
Mark- och miljödomstolen beslutade den 31 maj 2018 att upphäva samhällsbyggnadsnämndens beslut och lämna tillbaka överklagandet till nämnden för prövning om överklagandet ska avvisas som för sent inkommet.
Beslutsunderlag
Detaljplan för Borrby och Hoby byar, 1974-04-19
PM 2016-02-12, advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg
Skrivelse från samhällsbyggnadsnämndens ordförande, inkommen till kommunen 201711-28
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 160 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2015/958

Skrivelse från fastighetsägare med begäran om beslut, inkommen till kommunen 2017-1129
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-07, § 225
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-01-25, § 9
Överklagandeskrivelse från fastighetsägare, inkommen till kommunen 2018-02-22
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-03-01, § 40
Mark- och miljödomstolens beslut 2018-05-31
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-07-23
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Överklagandet avvisas med stöd av 24 § förvaltningslagen eftersom det kom
in för sent.
_______
Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Hoby 18:11
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, samhällsbyggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från det att kommunen tillkännagett det
justerade protokollet över beslutet på kommunens anslagstavla. Har överklagandet kommit
in i rätt tid överlämnas ärendet till mark- och miljödomstolen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 161

Sammanträdesprotokoll
2018-08-16

Dnr 2018/717

Skrivelse från Christer Akej om att utöka serveringen av kött inom de
offentliga måltiderna
Ärendebeskrivning
Christer Akej har i skrivelse, inkommen den 9 augusti 2018, föreslagit att kommunen ska
utöka serveringen av kött inom de offentliga måltiderna.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Christer Akej, inkommen 2018-08-09
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Nämnden har en positiv grundinställning till förslaget.



Innan beslut i frågan kan fattas krävs en analys och konsekvensbeskrivning av förslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utföra denna samt att kontakta BUN och SOC i frågan.



Ärendet tas upp för behandling vid nämndens sammanträde i september 2018.

_______
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Förvaltningschefens information
Gata park (Susanna Söderberg)
Parkering, parkering, parkering
Husbilar ställplatser
Knäbäckshusen/badstränder
Suckarnas gång
Flexite-ärenden – Kontakt Simrishamn
Strandstädning / överfulla papperskorgar
Bevattningsförbud – renat avlopp
Hamnen (Fredrik von Segebaden)
Fler gästande båtar, ny logistik runt hamnplatser med röd respektive grön skylt vid bryggorna
Ökad isförsäljning, ismaskin fungerat
Samtliga evenemang fungerat inkl Guldpokalen
Hamnvärdar (rutiner)
Städningen i hamnen (servicebyggnader)
Oljespill i hamnen
Fastighet (Ulf Widemark)
Vattenläcka på Björkegrenska
Brandattentat på klk , byte av golv ommålning
Toaletter vi badplatserna
Höga inomhustemperaturer, installera kylanläggningar?
Skadedjurssanering Borrby förskola
Pågående skolprojekt ombyggnad st olofs skola, anpassningar Borrby o Kivik
Lokalförsörjning BUF (komVux SFI o Campus Österlen)
Fler förskoleplatser uteförskola scoutstugan
Kosten (Lena Roos)
Kylar och frysar har lagt av
Kassationer/matsvinn
 Barnantalet på förskolor under sommaren
– Ett visst antal barn anmälda, i verkligheten är det ungefär hälften som kommer.
Denna varma sommar har antalet varit lägre än vanligt.
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Bygglov/MBK (Henrik Olsson)
Ngt längre handläggningstider, men kortare än lagstadgad tid
V. 31 – ingen bygglovshandläggare/ byggnadsinspektör
Räkbåten m.fl. i media - överprövningar
Projekt Vägval + förlängningar
Samhällsbyggnad generellt
Feriearbetare (6 st x 3 grupper) med egen handledare
Möte med Skillinge Leje 23/7 – AE + CGS
Bemanning – personal vs funktioner
• Drift G/P – krävs fler ute i byarna
– Handläggare;
• + exploatering, plan, bygglov
• (-) Gata/park pga alla Flexiteärenden
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Dnr 2018/18

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09, § 120, Tilläggsanslag för utökning av Sankt
Olofs skola
2. Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09, § 116 Allaktivitethus - uppdrag åt sbn,
allaktivitetshus inrymmande en konsthall inom Skansenområdet i anslutning till
kommande planerad bebyggelse
3. Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2018 - Boverket
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-30, § 134, detaljplan för Hammenhög 27:93 och 115:1, ändring
_____
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