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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Kristina Åhberg (M)
Carl Strömberg (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Mats Arnoldsson (L)
Pär Rosenberg (KD), §§ 134-147
Kaj Ovesson (M) tjänstgör för Pär Rosenberg (KD), §§ 148-164 ut-
om § 159 (jäv)
Lage Engebo (M) tjänstgör för Kaj Ovesson (M), § 159
Lars Johansson (S)
Christl Bengtsson (S)
Jan-Erik Persson (S), utom § 159 (jäv)
Hasse Bengtsson (S) tjänstgör för Jan-Erik Persson (S), § 159
Ingmarie Jacobsen (F!), utom §§ 150-151, § 159 (jäv)
Mats Sundbeck (V) tjänstgör för Ingmarie Jacobsen (F!) §§ 150-
151, § 159
Lisa Kvarnbäck (MP), utom §§ 150-151 (jäv)
Hasse Bengtsson (S) tjänstgör för Lisa Kvarnbäck (MP), §§ 150-
151
Thomas Paulsson (SD)
Hans Dahlqvist (SD), §§ 134-141
Jan Dahl (SD) tjänstgör för Hans Dahlqvist (SD), §§ 142-164, ut-
om § 158 (jäv)
Lage Engebo (M) tjänstgör för Jan Dahl (SD), § 158

Övriga närvarande: Lage Engebo (M), §§ 134-157, §§ 160-164
Kaj Ovesson (M), §§ 134-147
Hasse Bengtsson (S), §§ 134-149, §§ 152-158, §§ 160-164
Lisa Andersson (S)
Mats Sundbeck (V), §§ 134-149, §§ 152-158, §§ 160-164
Kjell Dahlberg (ÖP), §§ 134-141
Jan Dahl (SD), §§ 134-141

Lars Holm, presentation medborgarförslag, § 136
Anna Hedar, presentation medborgarförslag, § 137

Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering
Erica Johansson, infrastrukturstrateg, § 135
Fredrik von Segebaden, enhetschef hamn, §§ 134-141
Johan Nyholm, enhetschef rörnät, § 163
Johan Persson, avdelningschef VA, §§ 134-141
Lena Roos, kostchef, §§ 134-141
Linda Larsson, planarkitekt, §§ 134-141
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Maria Ibohm, planarkitekt, § 141
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Marie Nirhem, controller, §§ 134-141
Susanna Söderberg, enhetschef gata/park, §§ 134-141
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, §§ 134-141
Annette Knutsson, nämndsekreterare
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Innehållsförteckning

Upprop och val av justeringsperson (2019/55), § 134 Sid 6
Genomgång av ärendena vid dagens sammanträde (2019/56), § 135 Sid 7
Presentation; Medborgarförslag från Lars Holm, Borrby om att bygga 
en avsaltningsanläggning för Östersjöns vatten (2019/502), § 136

Sid 8

Presentation; Medborgarförslag från Anna Hedar om sopsortering på 
skolor (2019/508), § 137

Sid 9

Information; VA-tillgången i Simrishamns kommun - för befintliga pla-
ner och utbyggnadsområden (2017/971), § 138

Sid 10

Information; Fastighet som resultatenhet (2019/581), § 139 Sid 11
Information; Pågående arbete - Sjöfartsstråket etapp 5 (småbåtshamnen) och 
etapp 6 (hamnen) (2018/342), § 140

Sid 12

Information; Begäran om planbesked, Yxan 1 och del av Simris 206:1 
(2018/1073), § 141

Sid 13

Redovisning av delegeringsbeslut (2019/52), § 142 Sid 14
Svar på medborgarförslag från Irene-Marie Ekelund om informations-
tavla på Branteviksvägen (2018/1094), § 143

Sid 15

Svar på medborgarförslag från Kjell Björk om höghusbygge på Sten-
bocksgatan i Simrishamn (2018/10393), § 144

Sid 17

Projektdirektiv Bergstrands väg, redovisning av driftkostnader (återre-
mitterat ärende) (2018/656), § 145

Sid 18

Projektdirektiv huvudmannaskap för allmän platsmark (2019/567), § 
146

Sid 20

Projektdirektiv för Aktualitetsprövning översiktsplan (2018/1064), § 
147

Sid 21

Trafikverkets begäran om yttrande över avvikelse gällande detalj-
plan/byggnadsplan och vägplan - cykelleden Hammar-Skillinge, TRV 
2017/21428 (2019/520), § 148

Sid 23

Remissvar - Föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbe-
skrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning, samt promemoria om 
förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivning-
ar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt (2019/401), § 149

Sid 25

Begäran om planändring Otto Lars 11(2019/485), § 150 Sid 27
Markanvisning Otto Lars 11 82019/538), § 151 Sid 29
Reservation av Otto Lars 12 (2018/570), § 152 Sid 30
Återremiss gatukostnadsutredning Skansen, Simrishamn (2016/376), § 
153

Sid 31

Underhållsplan för fastigheter (2018/722), § 154 Sid 37
Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-05-31 (2019/388), § 155 Sid 39
Nämndplan 2020-2022 (2019/450), § 156 Sid 40
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter 2020, VA (2019/514), § 157 Sid 42
Taxor och avgifter 2020 - utom VA (2019/514), § 158 Sid 43
Väghållningsbidrag till enskilda vägar, fastställande av grundbelopp för 
bidrag som utbetalas 2020 (bidragsår 2019) (2019/579), § 159

Sid 46

Delegationsordning 2019 82019/347), § 160 Sid 47
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) (2019/475), § 161 Sid 48
Motion från Gudrun Schyman och Ing-Marie Jacobsen (F!) om att Sim-
rishamn kommun ska ansöka om att delta i Glokala Sverige inför pro-
jektår 3, 2020 - återremitterat ärende (2019/192), § 162

Sid 49

Förvaltningschefens information (2019/120), § 163 Sid 51
Meddelanden (2019/29), § 164 Sid 52
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 134 Dnr 2019/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 135 Dnr 2019/56

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Genomgång av ärendena vid dagens sammanträde

Ärendebeskrivning

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

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 136 Dnr 2019/502

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Presentation av medborgarförslag från , Borrby om att bygga 
en avsaltningsanläggning för Östersjöns vatten

Ärendebeskrivning

 presenterar sitt förslag vid dagens sammanträde.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 137 Dnr 2019/508

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Presentation av medborgarförslag från  om sopsortering på 
skolor

Ärendebeskrivning

 presenterar sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 138 Dnr 2017/971

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information; VA-tillgången i Simrishamns kommun - för befintliga pla-
ner och utbyggnadsområden

Ärendebeskrivning 

Linda Larsson, planarkitekt informerar. Åtgärdsplan presenteras. Syftet är att skapa förut-
sättningar för att öka bostadsbyggandet och öka inflyttningen, genom att prioritera utbygg-
nadsområden och planer i attraktiva lägen, där VA-situationen tillåter det.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 139 Dnr 2019/581

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information; Fastighet som resultatenhet

Ärendebeskrivning

Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar om pågående utredning.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 140 Dnr 2018/342

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information; Pågående arbete - Sjöfartsstråket etapp 5 (småbåtshamnen) 
och etapp 6 (hamnen)

Ärendebeskrivning

Anna Bartels, landskapsarkitekt och Patria Åberg, projektledare informerar om hur det 
arbetats i olika workshops riktade till alla åldersgrupper.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 141 Dnr 2018/1073

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information; Begäran om planbesked, Yxan 1 och del av Simris 206:1 

Ärendebeskrivning

Maria Ibohm, planarkitekt, informerar om inkommen begäran om planbesked (frisör och 
restaurang)

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 142 Dnr 2019/52

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i 
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning.

Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att 
samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får 
samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i enskilt 
ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag

Redovisade beslut, listor utskrivna 2019-06-11 och 2019-06-14

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_____

14



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 143 Dnr 2018/1094

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag  om informations-
tavla på Branteviksvägen 

Ärendebeskrivning

 kom den 4 december 2018 in med ett medborgarförslag: ”Uppsättan-
de av informationstavla (cykelväg-Brantevik), lagom stor med tanke på miljön!
Tavlans placering: Branteviksvägen löper parallellt med cykelvägen. (nere vid havet). 
Adress: Nr 87-89-91 Branteviksvägen. Här nedanför dessa adresser där cykelvägen går i 
en båge (sväng) och havet bildar en ”lite bukt”-med gräsbeklädd och stenig strand. Just 
här vore det önskvärt med en info-tavla. Många sjöfåglar och andra fåglar samlas här. Vi 
är många fotgängare-cyklister som stanna till – men namnen på fåglarna känner vi inte! 
Här häckar varje år ett svanpar.”

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 199 att överlämna medborgarför-
slaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

 bjöds in för att presentera sitt förslag vid nämndens sammanträde den 
30 januari 2019, men anmälde förhinder.

Utredning
Förvaltningen har besökt den föreslagna platsen för en informationstavla om fåglar. På 
platsen finns redan ett skyltstativ med information om intilliggande naturreservat, Simris 
strandängar. Kontakt har tagits med länsstyrelsen om tillåtelse att på samma skyltstativ 
sätta upp information om de fågelarter som kan ses i den närliggande viken och längs kus-
ten längs Simris strandängar. Länsstyrelsen ställer sig positiv till detta. Informationstavlan 
om fågelarter är densamma som kan ses på ett flertal platser längs med kusten runt Sim-
rishamn. 

Då ytterligare fågeltavlor finns på kommunens lager och då länsstyrelsen ställer sig positi-
va till uppsättning av fågelinformation på samma skyltstativ som informationen om natur-
reservatet, föreslås att samhällsbyggnadsförvaltningen genomför uppsättningen av fågel-
tavlan så snart som möjligt.  

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-08
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-226, § 199

 medborgarförslag, 2018-12-04 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 143 forts Dnr 2018/1094

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Bifalla medborgarförslaget.

_______

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 144 Dnr 2018/1093

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag  om höghusbygge på Sten-
bocksgatan i Simrishamn 

Ärendebeskrivning

 kom den 10 oktober 2018 in med ett medborgarförslag om ett höghusbygge vid 
Stenbocksgatan där det tidigare låg ett varmbadhus.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2019, § 5 att överlämna medborgarförslaget 
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. 

 var inbjuden till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 31 januari 
2019, men avböjde att komma.

Utredning: Kommunstyrelsen beslutade 13 juni 2012, § 203, att ge samhällsbyggnadsför-
valtningen i uppdrag att utreda planförutsättningarna för bebyggelse på Södra planteringen. 
Planarbetet inleddes år 2013 då Simrishamns Bostäder AB presenterade utredningsskisser. 
Vid ett senare möte med Simrishamns Bostäder AB, år 2015, beslutades att avvakta vidare 
arbete med planläggning då Simrishamns Bostäder AB valde att prioritera andra områden. 
Bland annat angränsande område på Skansen där det år 2018 uppförts två höghus.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-17
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 198
Medborgarförslag från Kjell Björk, 2018-10-10
Kommunstyrelsens beslut 2012-06-13, § 203

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medborgarförslaget anses härmed besvarat då det finns ett vilande planärende för 
fastigheterna Simrishamn 2:57 och Simrishamn 2:77 (Södra planteringen) enligt 
beslut i kommunstyrelsen 2012-06-13, § 203.

_______

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 145 Dnr 2018/656

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv Bergstrands väg, redovisning av driftkostnader (återre-
mitterat ärende) 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 maj 2019, § 117, att återremittera ärendet om 
projektdirektiv för Bergstrands väg, för redovisning av effekter, driftkostnader. 
Nuvarande driftkostnader uppskattas till 12 tkr per år. 
Nya driftkostnader beräknas till 40 tkr per år enligt nedanstående kalkyl, vilket innebär en 
driftkostnadsökning om 28 tkr per år.

Förkalkyl årliga driftkostnader
Projekt

Summa årlig driftkostnad 40 tkr

Delpost enhet á-pris volym Belopp (tkr)
Träd st 500 26 13
Boulbana st 1000 1 1
Utegrill st 500 1 1
Asfalt m2 2 170 0
Gräs m2 1,2 1000 1
Fallskydd m2 2 185 0
Bänkar st 500 4 2
Parkourbana bana 200 1 0
Klottersanering st 1000 4 4
Buskage/plantering m2 5 185 1
Betongplattor m2 2 150 0
Stenmjölsyta m2 2 300 1
Soptunnor st 1500 7 11
Hundlatriner st 1500 2 3
Stolpbelysning st 100 11 1
Pollare/belysning st 100 3 0
Strålkastare st 100 4 0
Övrig utrustning st 100 8 1
Om du behöver fler rader så infoga ovanför denna.
Summa 40

12575 Bergstrands väg
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 145 forts Dnr 2018/656

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-10
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-05-23, § 117
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-09
Projektdirektiv Aktivitetsområde Bergstrands väg, 2018-05-09
Beslut enligt förordningen (2016:398) Boverket), 2018-10-15
Ansökan om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden med bilagor, 2018-07-26

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Anta projektdirektiv för Aktivitetsområde Bergstrands väg.

_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 146 Dnr 2019/567

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv huvudmannaskap för allmän platsmark 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 september 2018, §§ 176, 177, att ge förvalt-
ningen i uppdrag att utforma förslag till riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats-
mark och för enskilda vägar i samtliga större samhällen inom Simrishamns kommun uti-
från en analys och utredning av befintliga förhållanden.

Exploatering av kommunens markområden och allmänhetens krav på tydlighet kring förut-
sättningarna för vägar och ytor som idag saknar ordnat huvudmannaskap kräver att frågan 
utreds. Nämnden har tidigare saknat ett beslutsunderlag att förhålla sig till för att underlätta 
påbörjade och framtida processer inom planläggning av huvudmannaskap. 

Huvudmannaskapet för allmän platsmark skiljer sig idag åt mellan olika samhällen inom kom-
munen. En del är planlagda med kommunalt huvudmannaskap för allmän plats och en del med 
enskilt huvudmannaskap. Skillnaderna utgår ifrån att Simrishamns kommun tidigare bestått av 
flera mindre kommuner med olika syn på kommunens ansvar för drift och underhåll av vägnä-
tet. Dessa skillnader har delvis levt kvar i kommunen. 

Målet med projektet är att ta fram en policy som ska ligga som underlag i alla planproces-
ser och ärenden som rör utredning av huvudmannaskap inom Simrishamns kommun.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2019-06-11
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-09-27 § § 176, 177

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars Johansson (S): Att utöver att anta projektdirektiv för policy för huvudmannaskap för 
allmän platsmark besluta att det ska finansieras inom samhällsbyggnadsnämndens bud-
getram 2019-2021.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT på förslag av Lars Johansson

 Anta projektdirektiv för policy för huvudmannaskap för allmän platsmark, att fi-
nansieras inom samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2019-2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 147 Dnr 2018/1064

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv för Aktualitetsprövning översiktsplan 

Ärendebeskrivning

Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 25 mars 
2019, § 76, ska samhällsbyggnadsnämnden inom sitt verksamhetsområde bland annat svara 
för kommunens fysiska planering av mark och vatten, 
- inom antagen beställning (KF) ta fram översiktsplaner och fördjupningar.

Kommunfullmäktige antog den 30 november 2015, § 216, Framtiden - Översiktsplan för 
Simrishamns kommun. Beslutet överklagades och förvaltningsrätten meddelade den 15 
mars 2017 att överklagandet avslogs. 
Översiktsplanen är ett långsiktigt dokument till år 2030.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan i förhållande till 
de krav som ställs i plan- och bygglagen 3 kap, 5 §:

5 §   Av översiktsplanen ska framgå
   1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
   2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
   3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvali-
tetsnormer,
   4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen 
med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar ut-
veckling inom kommunen,
   5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
   6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första 
stycket miljöbalken,
   7. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, 
ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphö-
ra, och
   8. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen 
för avvikelsen.

Detta är samma krav som ställdes då planen antogs 2015, med undantag av punkt 8 som 
härrör från en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2019. Simrishamns kommuns 
översiktsplan avviker dock i nuläget inte från någon regionplan för Skåne.

En aktualitetsprövning ska enligt plan- och bygglagen ske varje mandatperiod, följa plan-
processen (samråd, granskning) samt inkludera medborgadialoger. Översiktsplanen behö-
ver vara aktuell för att kunna vara vägledande vid beslutsfattande.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 147 forts Dnr 2018/1064

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Vid beslutet om en eventuell ändring är det lämpligt att besluta om översiktsplanen i övrigt 
är aktuell. För en ändring av översiktsplanen gäller samma krav på innehåll och process 
som för en kommunomfattande översiktsplan.

Projektet antas komma att pågå 2019–2020. (En fördjupad tidplan ska tas fram efter beslut 
om aktualitetsprövning med eventuella ändringar och tillägg.).
Projektet inleds med uppföljning och utvärdering av den gällande översiktsplanen samt 
med en tidig dialog med politikerna i syfte att tidigt formulera framtidsvisionerna för Sim-
rishamns kommun och de eventuella ändringar och/eller tillägg som ska arbetas fram.

Länsstyrelsen har i en sammanfattande redogörelse för Simrishamns kommun 2019-03-21, 
bedömt att ”kommunens översiktsplan är aktuell men att det finns sakfrågor där översikts-
planen inte är tillräckligt vägledande”.

Om kommunfullmäktige efter uppföljning och utvärdering väljer att fatta beslutet att över-
siktsplanen är aktuell behöver inte planprocessen startas upp.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-31
Projektdirektiv Aktualitetsprövning, Framtiden - översiktsplan för Simrishamns kommun

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna förslag till projektdirektiv Aktualitetsprövning, Framtiden - översikts-
plan för Simrishamns kommun.

______
Beslutet expedieras till
 Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 148 Dnr 2019/520

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Trafikverkets begäran om yttrande över avvikelse gällande detalj-
plan/byggnadsplan och vägplan - cykelleden Hammar-Skillinge, TRV 
2017/21428 

Ärendebeskrivning

Trafikverket Region Syd upprättar förslag till vägplan för gång- och cykelväg vid väg 1022 
och väg 1500 mellan Hammar och Skillinge i Ystads kommun och Simrishamns kommun.  
Gång- och cykelvägen är den sista länken i färdigställandet av den nationella cykelleden, 
Sydkustleden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Trafikverkets projektledare diskute-
rat hur gång- och cykelvägsprojektet påverkar kommunens detaljplaner. 
Trafikverkets pågående projekteringsarbete visar att den tänkta vägplanen kommer att stri-
da mot tre gällande detaljplaner - detaljplan DP 1291-P363 inom fastigheten Sandby 21:24, 
detaljplan DP 1291-P320 samt byggnadsplan 1181-P85/0815 inom fastigheten för Borrby 
58:3. Aktuella områden utgörs av natur och allmän platsmark för parkering. Samhällsbygg-
nadsförvaltningen har tillsammans med Trafikverket konstaterat att den planerade gång- 
och cykelvägen inte strider mot dessa detaljplaners och byggnadsplans syften och att avvi-
kelserna är förenliga med planernas syften enligt 14 § väglagen. 

Dessutom strider den planerade vägplanen mot ytterligare två av kommunens detaljplaner. 
För dessa två krävs planändring och kommunen inväntar Trafikverkets ansökan om plan-
besked enligt överenskommelse vid ett möte 26 april. 

Trafikverket har inkommit med en begäran om yttrande över avvikelse mellan gällande 
detaljplan/byggnadsplan och vägplan. Trafikverket ger kommunen möjlighet att yttra sig 
över bedömningen mindre avvikelser inom detaljplan för Sandby 21:24 samt detaljplan 
och byggnadsplan för Borrby 58:3. 

Genom att underteckna skrivelsen godkänner kommunen Trafikverkets bedömning kring 
mindre avvikelser inom detaljplan för Sandby 21:24, byggnadsplan och detaljplan inom 
Borrby 58:3 så att genomförande av cykelleden Skillinge – Hammar kan ske för planerad 
sträckning. 
Trafikverket emotser kommunens svar senast 28 juni 2019.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-20
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 148 forts Dnr 2019/520

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Trafikverkets skrivelse - Begäran om yttrande över avvikelser mellan gällande detalj-
plan/byggnadsplan och vägplan 2019-05-14

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna Trafikverkets bedömning om mindre avvikelser och uppdra åt nämndens 
ordförande att underteckna skrivelsen.

_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverket – Wali Hamid
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 149 Dnr 2019/401

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Remissvar - Föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbe-
skrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning, samt promemoria om 
förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskriv-
ningar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt 

Ärendebeskrivning

Boverket har skickat en remiss över förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan 
med planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning, samt en promemoria om för-
utsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras 
och behandlas digitalt. Boverket vill ha svar på remissen senast den 5 juli 2019.

Föreskriften lägger grunden för en nationell detaljplanedatabas som kommer underlätta 
tolkningen av detaljplaner för allmänhet, statliga, regionala och kommunala myndigheter, 
samt domstolar. Beslut om lagkrav förväntas 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom remissen och ser inte att föreskriften kom-
mer att medföra några större konsekvenser för hur kommunen bedriver sitt planarbete. Det 
kommer att medföra en mindre kostnadsökning för kommunen vid övergången till det nya 
systemet. Sokigo som är kommunens leverantör av vårt digitala system har genomfört de 
flesta av förändringarna redan. 

En fördel med det nya systemet är att samtliga leverantörer kommer att ha samma grundda-
ta vilket gör att det kommer att bli lättare att byta leverantör om kommunen inte är nöjd 
med det arbete leverantören utför.

Övergången kommer att gälla för alla nya detaljplaner som antas efter det att det blir ett 
lagkrav. Dessutom kommer det att bli en ettårig övergångsperiod.

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker remissen med kommentarer som har lagts i svarsfi-
len från Boverket. De viktigast punkterna som tas upp är:

 Samtliga planbestämmelser ska knytas till ytor, men det redovisas inte hur mark-
höjder som ju av sin natur är knutna till en punkt, ska redovisas.

 Utfartsförbud som av tradition har redovisats som linjer föreslås bli ytor istället, 
vilket av förvaltningen bedöms medföra en otydlighet av var planbestämmelsen 
egentligen gäller.

 Författningen ska gälla för ändring av detaljplan, men när man läser mer ingående 
så visar det sig att författningen endast ska gälla för ändring av detaljplaner som har 
tagits fram utifrån författningen. Detta bör förtydligas.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 149 forts Dnr 2019/401

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Förtydligande om vad Boverket menar med förvaltningsbeslutet bör föras in i före-
skrifterna då dessa aldrig nämner ordet, men uttrycket finns på väldigt många stäl-
len i konsekvensutredningen.

 Simrishamns kommun vill påpeka vikten av att Boverket för en tät dialog med de 
programvaruutvecklare som har anpassat sig till gällande standard och Boverkets 
allmänna råd, så att det inte tas fram regler som inte går att genomföra vilket kan 
försätta kommunerna i en svår situation.

 Dessutom har ett antal otydligheter i underlaget påpekats, förvaltningen har även 
uttryckt gillande av förändringar som underlättar planarbetet och ett generellt ogil-
lande av långa beteckningar, då det ofta är platsbrist på plankartorna.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-21
Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskriv-
ning, dnr: 6352/2018, 2019-06-18
Missiv - Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbe-
skrivningar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt, Boverket, 2019-05-02
Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbe-
skrivning – remissversion, 2019-04-10
Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning – 
remissversion, 2019-04-10
Missiv – Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om detaljplan med planbeskrivning, 2019-04-10 
Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbe-
skrivning – remissversion, 2019-04-10

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 I princip vara positiva till en nationell databas.
 Godkänna i ärendet redovisat förslag till remissyttrande ”Svarsfil till remiss Bover-

kets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning, dnr: 
6352/2018”

_______

Beslutet expedieras till:
remiss@boverket.se
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 150 Dnr 2019/485

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om planändring Otto Lars 11 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Näringslivsutveckling AB kom den 9 maj 2019 in med en ansökan om plan-
besked för fastigheten Otto Lars 11 i Simrishamn. Ansökan gäller ändring av detaljplan i 
syfte att kunna förvärva fastigheten och använda marken som verksamhetsyta. Bolaget 
ansöker parallellt om en markanvisning i ett separat ärende då marken ägs av Simrishamns 
kommun. Fastigheten har en total yta om 3 174 m².

Fastigheten Otto Lars 11 ingår i ett större verksamhetsområde, beläget väster om Nordic 
Sea Winery, som är planlagt för industri med 12 kommunala industritomter varav fyra är 
bebyggda. Två tomter är reserverade. Gällande detaljplan vann laga kraft 30 november 
1994. 

För tolv av fastigheterna inom området gäller planbestämmelsen Industri. För aktuell fas-
tighet Otto Lars 11 är planbestämmelsen Trafikplats. Avsikten med trafikplatsen var enligt 
planbeskrivningen från år 1994 att möjliggöra ett industrispår samt lastplats för industrier i 
området. All parkering för respektive verksamhet ska ske inom respektive fastighet.

Simrishamns Näringslivsutveckling AB önskar att kommunen ändrar planbestämmelsen så 
att området kan användas för industri, kontor och verksamhet då man är i behov av mark 
för upplåtelse av mark för lokaler och /eller upplagsytor.

Bedömningen är att den ändring av detaljplanen som föreslås, överensstämmer med syfte 
och intentioner i gällande detaljplan och att den inte har någon påverkan på allmänheten 
eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Förvaltningen föreslår att en ändring kan prövas genom ett begränsat standardförfarande 
vilket innebär samrådshandlingar som kan antas direkt om samtliga i samrådskretsen god-
känner förslaget. Även Länsstyrelsen ska acceptera förslaget. 

Simrishamns Näringslivsutveckling AB bekostar planprövningsprocessen vilket omfattar 
kostnader för upprättande av planhandlingar, eventuella utredningar samt kommunens 
kostnader för planens formella handläggning. Planhandlingar och utredningar kan upprät-
tas av externa konsulter.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-17
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 150 forts Dnr 2019/485

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om planbesked, 2019-05-09, Simrishamns Näringslivsutveckling AB.
Detaljplan och planbeskrivning för del av Simris 2016:1 m.fl. Industriområdet, Ribbings-
berg, nr 146, laga kraft 1994-12-30.
Bilaga: Flygfoto, 2018

Jäv

Ingmarie Jacobsen (F!) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i 
ärendet. I hennes ställe tjänstgör Mats Sundbeck (V). Lisa Kvarnbäck (MP) anmäler jäv 
och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet. I hennes ställe tjänstgör 
Hasse Bengtsson (S).

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medge positivt planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten Otto Lars 11.
 Planprövning sker genom begränsat standardförfarande.
 Plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
 Planarbete bekostas av sökanden. 
 Planhandlingar och eventuella utredningar kan upprättas och utföras av externa 

konsulter.

Avgift

Avgift för positivt planbesked enligt plantaxa är 15 000 kronor vilket faktureras direkt efter 
beslut.

Nya planbesked tidsbegränsas till 2 år. Om planarbete inte påbörjats inom 2 år, ges möjlig-
het att ansöka om förlängning med ett år i taget. Har perioden passerats får nytt planbesked 
sökas.

_______

Beslutet expedieras till:
Simrishamns Näringslivsutveckling AB
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 151 Dnr 2019/538

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Markanvisning Otto Lars 11 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Näringslivsutveckling AB kom den 6 maj 2019 in med ett önskemål om att 
dels ändra detaljplanen för Otto Lars 11 och dels få förvärva fastigheten. Otto Lars 11 är 
avstyckad men inte prissatt, så en oberoende värdering av marken måste göras innan den 
kan säljas. Fastigheten uppgår till 3 174 m2 och är idag planlagd för trafikplatsändamål. 
Simrishamns näringslivsutveckling avser, under förutsättning att planbesked beviljas och 
ny detaljplan vinner laga kraft, att använda marken för lokaler och/eller upplagsytor för 
såväl eget som andra bolags behov. Trafikplatsområdet inom Otto Lars 11 bedöms inte 
behövas för verksamhetsområdet.

Denna förfrågan om markanvisning lyfts samtidigt med Simrishamns Näringslivsutveck-
ling AB:s begäran om planbesked för Otto Lars 11. Om planbesked inte beviljas kan inte 
heller Simrishamns Näringslivsutveckling AB:s ansökan om markanvisning beviljas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-03
Simrishamns Näringslivsutveckling AB:s ansökan om markanvisning, 2019-05-06

Jäv

Ingmarie Jacobsen (F!) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i 
ärendet. I hennes ställe tjänstgör Mats Sundbeck (V). Lisa Kvarnbäck (MP) anmäler jäv 
och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet. I hennes ställe tjänstgör 
Hasse Bengtsson (S).

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Bevilja Simrishamns näringslivsutveckling AB:s ansökan om markanvisning för 
fastigheten Otto Lars 11. 

 Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att fullfölja markanvisningen genom av-
tal och försäljning, där köpeskillingen bestäms genom en oberoende värdering.

_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Näringslivsutveckling AB
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 152 Dnr 2018/570

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reservation av Otto Lars 12 

Ärendebeskrivning

Gröstorps Åkeri AB har sedan 12 juni 2018 reserverat verksamhetstomten Otto Lars 12 
med avsikten att bedriva sin verksamhet. Företaget erhöll 23 april 2019 bygglov för ny-
byggnad av plåthall inom fastigheten, ett bygglov som även har vunnit laga kraft.

Fastigheterna i Otto Lars 12 har prissatts till 160 kr/m2 enligt beslut i kommunfullmäktige 
1 oktober 2018, § 171. Eftersom Otto Lars 12 uppgår till 4 656 m2 beräknas köpeskillingen 
till 744 960 kronor. Gröstorps Åkeri AB ( ) efterfrågade tomten redan un-
der 2017 och fick då beskedet att värdering för ny prissättning var beställd, i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 17 december 2007, § 168, som innebär ett uppdrag för sam-
hällsbyggnadsnämnden att redovisa detaljförslag med tomtpris för varje enskilt industriom-
råde i kommunen, där hänsyn tas till industriområdets belägenhet. Det tidigare priset om 
80 kr/m2 var ett generellt satt pris, utan hänsyn till belägenheten. Kommunens sedan 30 
oktober 2017, § 153, antagna Riktlinjer för markanvisning fastslår att kommunens mark 
ska värderas och säljas till marknadsvärde.

I samband med reservationen informerade förvaltningen om det nya prisförslaget om 160 
kr/m2.  menar att kommunfullmäktiges beslut 1 oktober 2018, § 171 ger 
Gröstorps Åkeri AB rätten att köpa tomten Otto Lars 12 för det tidigare priset 80 kr/m2. 
Förvaltningen kan inte se att kommunfullmäktiges beslut ger stöd för ett avsteg från den 
nya prissättningen varför även prisfrågan lyfts i detta ärende.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-07
Köpekontrakt, icke undertecknat av Gröstorps Åkeri AB
Reservationsbekräftelse för Otto Lars 12, 2018-06-12

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Godkänna upprättat förslag till köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Otto 
Lars 12 till Gröstorps Åkeri AB samt 

 uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att slutföra försäljningen.
______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Gröstorps åkeri AB, Gröstorps genväg 4, 272 94 Simrishamn (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 153 Dnr 2016/376

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Återremiss gatukostnadsutredning Skansen, Simrishamn 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 23 maj 2019 §114, att återremittera ärendet till sam-
hällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att revidera/se över kostnadsunderlag/gestalt-
ningsprogram. Då gestaltningsprogrammet är ett visionsdokument och inte bindande har 
ingen översyn av detta genomförts. Däremot har en översyn av kostnadskalkylen gjorts, 
vilket redovisas som ett alternativ nedan.

Förvaltningen vill förtydliga att gatukostnadsutredningen sätter andelstal för de olika mar-
kägarna och fastställer en takkostnad för varje andelsområde. Gatukostnadsutredningen 
lägger inte fast en viss nivå på utförandet av området. Minskade kostnader i gatukostnads-
utredningen ger en sänkt takprisnivå för markägarna men tar samtidigt bort möjligheten för 
kommunen att få kostnadstäckning vid en återgång till den nivå på utförande som redovi-
sas i gestaltningsprogrammet.

Gatukostnadsutredningen måste antas före detaljplanen vilket gör att planarbetet inom de-
taljplan för Garvaren 13 m.fl., Skansen etapp II, är beroende av tidplanen för gatukostnads-
utredningen.

Förvaltningen har tagit fram tre alternativ och förordar alternativ 1 då det är mest flexibelt 
och ger möjlighet att tänka igenom förslagen innan nämnden beslutar sig för en specifik 
väg. Under samrådstiden får samtliga sakägare möjlighet att uttrycka sina åsikter. Det är 
pedagogiskt lättare att minska kostnaderna till granskningsskedet än att höja dem.

Alternativ 1
Gatukostnadsutredningen går ut på samråd med nuvarande utseende, alltså helt i enlighet 
med det ursprungliga förslaget.

Konsekvenser: Skansenområdet blir ett attraktivt utbyggnadsområde i centrala Sim-
rishamn. Det är det första intrycket som många turister och besökare som reser kollektivt 
får av tätorten. Nivån är inte extremt hög utan ligger på samma nivå som om vi skulle ny-
anlägga ett annat område inne i centrala Simrishamn.  Om exploatörerna ska kunna hyra ut 
eller sälja lägenheter i området kommer det att krävas att omgivande ytor är attraktiva och 
utformade med omsorg. En attraktiv stadsmiljö bedöms påverka viljan att bosätta sig i 
Simrishamn.

Det finns fortfarande möjlighet att i granskningsskedet eller, om det skulle bli nödvändigt, 
även vid genomförandet, sänka ambitionsnivån för utformning av allmän plats. När gatu-
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 153 forts Dnr 2016/376

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

kostnadsutredningen vinner laga kraft fastställs fastigheternas andelstal. Om totalkostnaden 
sänkts, sänks alltså kostnaderna för markägare och exploatörer i enlighet med deras fast-
ställda andelstal.

Alternativ 2
Gatukostnadsutredningen går ut på samråd med nuvarande gestaltningsnivå men med ett 
lägre kostnadstak (men samma andelstal) för berörda fastighetsägare. Detta alternativ byg-
ger på att kommunen finansierar mellanskillnaden mellan det lägre taket och faktiska kost-
naden för utbyggnaden av allmän plats. Nämnden äskar pengar från Kommunfullmäktige 
för att sänka kostnaderna för markägarna och exploatörerna eftersom man bedömer att de 
fördelar kommunen beräknas få i form av fler medborgare och ökade skatteintäkter ger ett 
sådant mervärde att en del av området bör skattefinansieras.

Gatukostnadsutredningen skickas ut i sitt nuvarande utseende, men revideras i gransk-
ningsskedet utifrån Kommunfullmäktiges svar på yrkandet om medel. Detta för att inte 
gatukostnads- och detaljplaneprocesserna ska stoppas upp i väntan på Kommunfullmäkti-
ges beslut.

Konsekvenser: Skansenområdet blir ett attraktivt utbyggnadsområde i centrala Sim-
rishamn. Det är det första intrycket som många turister och besökare som reser kollektivt 
får av tätorten. Nivån är inte extremt hög utan ligger på samma nivå som om vi skulle ny-
anlägga ett annat område inne i centrala Simrishamn. 

Kostnaderna skattefinansieras till en större del än vad som förslogs i gatukostnadsutred-
ningen, vilket skulle kunna motiveras genom att man vill locka nya medborgare och på sikt 
öka sina skatteintäkter.

Det finns fortfarande möjlighet att i granskningsskedet eller, om det skulle bli nödvändigt, 
även vid genomförandet, sänka ambitionsnivån för utformning av allmän plats. När gatu-
kostnadsutredningen vinner laga kraft fastställs fastigheternas andelstal. Om totalkostnaden 
sänkts, sänks alltså kostnaderna för markägare och exploatörer i enlighet med deras fast-
ställda andelstal.

Alternativ 3
Kostnaderna inom området föreslås minskas genom att 

 ta bort samtliga lekplatser, utegym och övrig utrustning utom bänkar och pappers-
korgar, 

 byta material på gatorna från gatsten till asfalt, 
 ta bort den föreslagna naturstensmuren runt naturparken i söder,
 samt ta bort miljöbelysning i järnvägstunneln och på torget

Denna minskning av värden i området medför att kostnaderna minskas med cirka 10,7 
mnkr. Det finns ingen möjlighet att minska på utgifterna för elementära funktioner såsom 
dagvattenhantering, vägar, cykelvägar och gångbanor. En kraftig minskning av belysning-
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en i kostnadsförslaget riskerar att göra området otryggt att vistas i. Gatukostnadsutredning-
ens kostnadsuppskattning och bilder på utförande revideras utifrån minskningen och försla-
get skickas därefter ut på samråd.

Konsekvenser: Skansenområdet byggs inte ut i enlighet med gestaltningsprogrammet som 
har legat till grund för beräknade markpriser. Detta medför att inkomsterna från försäljning 
inom området, såväl för exploatörerna som kommunen, kommer att minska. Hur mycket 
detta kan påverka markpriset har inte utretts. 

Skansenområdet är det första intrycket som många turister och besökare som reser kollek-
tivt får av tätorten. Det finns inte möjlighet att höja ambitionsnivån inom området utan 
skattefinansiering efter att detaljplanen och gatukostnadsutredningen har antagits.

Utredning
Enligt Plan- och bygglagen har en kommun rätt att ta ut ersättning från berörda fastighetsä-
gare i samband med upprustning eller nyanläggning av allmän plats inom detaljplan med 
kommunalt huvudmannaskap. I de flesta exploateringsfall blir det redan i planprocessen 
tydligt att det är exploatören/exploatörerna som har hela nyttan av utbyggnaden av allmän 
plats och man kommer då överens med kommunen om en fördelning av kostnaderna och 
reglerar det som överenskommits i ett eller flera genomförandeavtal (vanligen ett avtal 
med varje exploatör). Skansenområdet utgör ett större område, en ny stadsdel, i Sim-
rishamn och då framgår sambanden mellan exploatör och nytta inte lika tydligt.

Mot denna bakgrund har samhällsbyggnadsförvaltningen valt att gå vidare med en gatu-
kostnadsutredning i vilken de preliminära kostnaderna och fördelningen av desamma 
åskådliggörs. Processen för gatukostnadsutredningen liknar den för detaljplanen med sam-
råd, granskning och antagande. När gatukostnadsutredningen är antagen får den ligga till 
grund för kommunens uttagande av ersättning av de berörda fastighetsägarna.

Simrishamns kommun har påbörjat arbetet med att omvandla Skansenområdet, beläget 
precis söder om järnvägsstationen, från ett industriområde till ett område med blandad be-
byggelse. Området omfattar totalt sett ca 10 hektar mark och kommer att byggas ut i etap-
per. Detaljplanen för den första etappen vann laga kraft 5 april 2017. I den första etappen 
var kommunen den största markägare och två exploatörer gavs möjlighet att bygga flerbo-
stadshus: Simrishamns Bostäder AB:s två hus är redan byggda och inflyttade medan Sund-
projekt AB förväntas påbörja sin byggnation under hösten 2019. Fördelningen av kostna-
derna för utbyggnaden av allmän plats inom Skansen etapp I reglerades i ett genomföran-
deavtal med respektive exploatör.

Samhällsbyggnadsnämnden antog 26 januari 2017, § 14, ett gestaltningsprogram för hela 
området i syfte att samordna och säkra utformningen av gator, parker, natur, torg, stråk 
samt gestaltning av byggnader. Konsultföretaget WSP har, på kommunens uppdrag, illu-
strerat de allmänna platserna inom Skansenområdet utifrån gestaltningsprogrammet och 
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även gjort en kostnadsuppskattning av genomförandet. Övriga kostnader, såsom till exem-
pel dem för fastighetsbildning, har uppskattats schablon- och erfarenhetsmässigt. Kost-
nadsuppskattningen är preliminär och kommer att behöva justeras under processens gång.

Förslaget till detaljplan för etapp II omfattar nästan all allmän platsmark i hela Skansenom-
rådet. Den största markägaren i etapp II är Simrishamns Näringslivsutveckling AB men 
upprustningen och utbyggnaden av allmän plats inom etapp II är till nytta för fastigheter 
även utanför planområdet. WSP:s beräkningar, samt de faktiska kostnaderna för utbyggnad 
av allmän plats i etapp I, ligger till grund för kostnadsuppskattningen i förslaget till gatu-
kostnadsutredning.

Processen för gatukostnadsutredningen liknar den för detaljplanen – samråd, granskning 
och antagande - och löper ofta parallellt med planprocessen. Likt detaljplanen kan antagan-
debeslutet för gatukostnadsutredningen överklagas. Detaljplaneprocessen för etapp II har 
redan hunnit börja löpa, i och med att en första granskning har genomförts, men kan vänta 
in gatukostnadsutredningen så att båda slutligen kan antas samtidigt.

Förslaget till gatukostnadsutredning är nu klart för samråd. I samrådshandlingarna presen-
teras preliminärt kostnadsunderlag, förslag till fördelningsområde och fördelningsgrund för 
berörda fastighetsägare. Under samrådstiden ska förslaget finnas tillgängligt elektroniskt 
på kommunens hemsida, samt fysiskt i rådhuset och på Simrishamns bibliotek. Under sam-
rådstiden har berörda fastighetsägare möjlighet att skriftligen inkomma med synpunkter på 
förslaget till gatukostnadsutredning.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-31
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-05-23, § 114
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-07
Förslag till gatukostnadsutredning för Skansen, Simrishamn, 2019-05-08
Plankarta för detaljplan för Garvaren 3 med flera (Skansen etapp I)
Granskningshandling, plankarta detaljplan Garvaren 13 m.fl. (Skansen etapp II)
Illustration utveckling Skansen
Skansen presentation markplanering februari 2019
Gestaltningsprogram för Skansen SBN 2017-01-26, § 14

Jäv

Ingmarie Jacobsen (F!) anmäler jäv och är inte närvarande vid beslut och överläggningar i 
ärendet. I hennes ställe tjänstgör Mats Sundbeck (V). Lisa Kvarnbäck (MP) anmäler jäv 
och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet. I hennes ställe tjänstgör 
Lage Engebo (M).
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Förslag till beslut på sammanträdet

Lars Johansson (S): ”Bo Klok” bryts ut från samrådshandlingen och handlägges på sedvan-
ligt sätt samt att i övrigt godkänna resterande förslag till samrådshandling för gatukost-
nadsutredning för Skansenområdet.
.
Carl-Göran Svensson (C): Godkänna i ärendet redovisat förslag tillsamrådshandling för 
gatukostnadsutredning för Skansenområdet.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat godkänna i 
ärendet redovisat förslag tillsamrådshandling för gatukostnadsutredning för Skansenområ-
det.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:

JA-röst för Carl-Göran Svenssons förslag
NEJ-röst för Lars Johanssons förslag.

Omröstningsresultat

Med 8 JA-röster (Kristina Åhberg (M), Carl Strömberg (M), Mats Arnoldsson (L), Kaj 
Ovesson (M), Lage Engebo (M), Thomas Paulsson (SD), Jan Dahl (SD) och Carl-Göran 
Svensson (C)) mot 4 NEJ-röster (Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Pers-
son (S) och Mats Sundbeck (V) beslutar nämnden enligt Carl-Göran Svenssons förslag.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna i ärendet redovisat förslag till samrådshandling för gatukostnadsutred-
ning för Skansenområdet.

Reservationer

Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S) och Mats Sundbeck (V) 
reserverar sig mot beslutet.
_______
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Beslutet expedieras till:
Simrishamns Näringslivsutveckling AB, 
Bruksgatan 1, 272 36 Simrishamn
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Underhållsplan för fastigheter 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges samtliga beslut om budgetramar sedan december 2010 har innehållit 
verksamhetsmålet ”kommunens anläggningar är underhållna så att kapitalförstöring und-
viks”. Detta för att uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning genom 
att upprätthålla värdet på kommunens anläggningar och minska kommande investeringsbe-
hov. I och med detta har uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden funnits att ta fram un-
derhållsplaner.

Fastighetsenheten har under åren 2016 - 2018 inventerat och statusbedömt underhållsbeho-
vet avseende klimatskal och inre ytskikt på de byggnader som fastighetsenheten förvaltar. 
Arbetet har dels utförts av konsult från WSP och dels av personal på fastighetsenheten. 
Med värdena från inventeringen och statusbedömningen har det digitala fastighetsdatasy-
stemet IncitXpand uppdaterats med nya värdena för vilka underhållsåtgärder som ska utfö-
ras och under vilket år dessa ska utföras. Tillsammans med befintliga uppgifter om bygg-
naderna och aktuella prislistor för de olika underhållsåtgärderna har sedan rapporter tagits 
ut som visar när de olika underhållsåtgärderna ska utföras och vad de beräknas kosta.

Den intressantaste rapporten från IncitXpand är den som visar ”Evig kostnad”, den kostnad 
som årligen måste avsättas för att byggnadernas värde/status inte ska försämras, redovisad 
i rapport ”Evig kostnad”. Rapporten visar kostnaden för det planerade underhållet för 50 
byggnader (78 751 m2 BRA (bruksarea)), under en tioårsperiod från 2019 – 2028 samt 
”evig kostnad”. Summorna för de två första åren (2019 och 2020) är markant större än för 
följande år och detta beror på att statusbedömningen gav ett utförandeår i närtid då under-
hållet är eftersatt.
Summan för ”evig kostnad” visar att för att upprätthålla dagens status på byggnaderna, 
alltså inga standardhöjningar eller förbättringar krävs det 9,7 mnkr per år till det planerade 
underhållet. Vilket motsvarar en underhållskostnad på i medeltal 123,3 kr/m2.
Rapporten visar också arean i m2 BRA och underhållet per m2 för varje byggnad. 

För de i rapporten ”Evig kostnad” redovisade 50 byggnaderna är det sammanlagda bokför-
da värdet vid årsskiftet 2018/2019 214 mnkr. Med en medelkostnad på 22 500 kr/m2 för 
nybyggnation av dessa byggnader blir den totala byggkostnaden idag 1 772 mnkr. Skillna-
den mellan bokfört värde och nybyggnadskostnaden ger en uppskattning av storleken på 
det eftersatta underhållet då syftet med ett planerat underhåll är att bibehålla byggnadernas 
värde oförändrat över tid.  
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En sammanställning av det planerade underhållet för skolbyggnader under åren 2019 – 
2028 har redovisats. Som underlag för denna har använts de rapporter som fastighetssyste-
met IncitXpand genererat för aktuella byggnader, ett exempel på sådan rapport för Korsa-
vadskolan har också redovisats. I rapporten finns också uppgifter över ingående balans 
(IB) 2018-12-31 för skolbyggnaderna, avskrivningen för 2019, den totala arean, nybygg-
nadsår (medel) och ny anskaffningsvärdet.

Underhållsplanen avser klimatskal (tak, fasad fönster och dörrar), inre ytskikt (golv, vägg 
och takbeklädnad) samt sanitetsporslin och en del fast inredning. Inga byggnadssystem 
som ventilations- och VA-anläggningar eller elinstallationer ingår i underhållsplanen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-04
Rapport från IncitXpand, Evig kostnad, 2019-06-04
Sammanställning planerat Underhållsplan skolor, 2019-06-04
Rapport från IncitXpand, Underhållsplan Korsavad, 2019-05-10

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna underhållsplan för byggnader/lokaler inom Simrishamns kommun. 

 Överlämna underhållsplanen till kommunfullmäktige för ställningstagande i anslut-
ning till budgetarbetet för 2020.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-05-31 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende 
perioden januari-maj 2019. Nämnden förväntas på årsbasis ha ett underskott på 1 030 tkr 
avseende driften, vilket härrör från verksamheten Avslut av exploateringsprojekt. Övriga 
verksamheter bedöms hålla budget.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt bedöms sammantaget leda till ett under-
skott på 7 759 tkr, varav ett underskott på 13 693 tkr avser VA-verksamheten och ett över-
skott på 5 934 tkr avser skattefinansierad verksamhet inklusive reinvesteringsprogram-
met/undvika kapitalförstöring.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-11.
Ekonomisk rapport per maj 2019.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per maj 2019.

 Fortsättningsvis ska den skattefinansierade redovisningen och VA-redovisningen 
vara åtskilda i samhällsbyggnadsnämndens redovisning på nämndnivå. (Den som 
sänds vidare till kommunstyrelsen enligt standardmodell.)

 Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i augusti 2019 ska en utförlig eko-
nomisk rapport för januari-juni redovisas för nämnden.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Nämndplan 2020-2022 

Ärendebeskrivning

Nämnderna ska vid budgetberedningens möte den 15 augusti presentera sina budgetskri-
velser för 2020–2022 samt taxeförslag för 2020.

Förslaget till budgetskrivelse innehåller:
o En kort beskrivning av nämndens ansvarsområde.
o Beskrivning av nuläget gällande respektive verksamhet som underlag för driftbud-

geten.
o Motiveringar av eventuella nya resursbehov. Respektive nämnd ska göra en priori-

teringsordning av nya resursbehov.
o Redovisning av besparingsmöjligheter på minst en procent, 546 tkr för samhälls-

byggnadsnämnden.
o Förslag till investeringsprojekt för 2022, nya eller utökade resursbehov.
o Preliminära nämndmål 2020 med nyckeltal.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2019-06-05.
Budgetskrivelse 2020–2022 med förslag till nya resursbehov och besparingsmöjligheter, 
inkl. nämndmål och indikatorer

Avstå från att delta i beslutet

Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Ingmarie Jacobsen (F!) 
och Lisa Kvarnbäck (MP) avstår från att delta i beslutet.

Överläggningar

Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef, redogör för sammanställning av de priorite-
ringar nämndens förtroendevalda har valt ut vid nämndens målarbeten.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna budgetskrivelse 2020–2022, inklusive förslag på besparingar, nya resurs-
behov, investeringar, nämndmål och nyckeltal. 

 Överlämna budgetskrivelsen till budgetberedningen.
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_______

Beslutet expedieras till:
Budgetberedningen 
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Taxor och avgifter 2020, VA 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 19 mars 2019, § 71 om planeringsförutsättningar och an-
visningar avseende budget 2020–2022. För taxor/avgifter som fullmäktige beslutar om och 
som ska justeras enligt konsumentprisindex ska gemensam uppräkningsprocent anges. Av 
anvisningarna framgår att denna uppräkningsprocent uppgår till 2,2 procent mellan 2019 
och 2020. Bedömningen grundas på Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 18:64 
(december 2018) Taxeförslagen ska lämnas in i augusti 2019.

Vatten- och avloppsverksamheten förväntas 2019 ha en budget i balans. Det bedöms inte 
finnas något behov av höjningar av taxor år 2020. Således är förslaget:
Anläggningsavgift/fastighet, ökning                                         0 %
Fasta avgifter i brukningstaxan, ökning                                    0 %
Rörliga avgifter i brukningstaxan, ökning                                 0 %

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-10
Förslag VA-taxa 2020

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Fastställa VA-taxa för år 2020 i enlighet med förslag (ingen höjning)

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Taxor och avgifter 2020 - utom VA 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 19 mars 2019, § 71 om planeringsförutsättningar och an-
visningar avseende budget 2020–2022. För taxor/avgifter som kommun-fullmäktige beslu-
tar om och som ska justeras enligt konsumentprisindex ska gemensam uppräkningsprocent 
anges. Av anvisningarna framgår att denna uppräkningsprocent uppgår till 2,2 procent mel-
lan 2019 och 2020. Bedömningen grundas på Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 
18:64 (december 2018) Taxeförslagen ska lämnas in i augusti 2019.

Inom Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde finns:

 Hamnavgifter
 Taxa för ledningsdragande verk
 Plantaxa 
 Kart- och mättaxa
 Taxa för upplåtelse av offentlig platsmark
 Måltidstaxa för anhörig
 Felparkeringsavgifter
 Taxa för kommunjägartjänster (ny taxa)
 VA-taxa 

 Uthyrningstaxa, intern prislista - fastställs av samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-05
Förslag Hamnavgifter
Förslag Taxa för ledningsdragande verk
Förslag Plantaxa 
Förslag Kart- och mättaxa
Förslag Taxa för upplåtelse av offentlig platsmark
Utredning taxesättning för upplåtelse av uteserveringar, 2019-06-
Förslag Måltidstaxa för anhörig
Förslag Felparkeringsavgifter
Förslag Taxa för kommunjägartjänster på privat mark (ny taxa)
Förslag Uthyrningstaxa, intern taxa som fastställs av samhällsbyggnadsnämnden
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Jäv

Jan Dahl (SD) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut. I hans 
ställe tjänstgör Lage Engebo (M).

Överläggningar

Susanna Söderberg, enhetschef gata/park informerar om att uthyrningstaxa, en intern taxa 
som fastställs av samhällsbyggnadsnämnden är felaktig. Vi har bland annat inte teknisk 
service. Taxan bör dras ut för att tas upp för beslut vid ett senare tillfälle.

Förslag till beslut på sammanträdet

Mats Arnoldsson (L): Taxan för felparkeringsavgifter: De belopp som i förslaget anger 900 
kronor ska istället vara 600 kronor. Övriga taxor föreslås antas i enlighet med förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Mats Arnoldssons förslag och finner att nämnden beslu-
tat bifalla förslaget.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Intern hyrestaxa tas upp för beslut vid nämndens sammanträde i augusti.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Fastställa förslag till taxor 2020 för:

o Hamnavgifter
o Ledningsdragande verk
o Plantaxa
o Kart- och mättaxa
o Taxa för upplåtelse av offentlig platsmark.
o Måltidstaxa för anhörig
o Felparkeringsavgifter med ändringen att fastställa beloppen angivna till 900 

kronor istället ska vara 600 kronor
o Taxa för kommunjägartjänster (ny taxa)

(VA-taxan behandlas separat)
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_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Väghållningsbidrag till enskilda vägar, fastställande av grundbelopp för 
bidrag som utbetalas 2020 (bidragsår 2019) 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden betalar årligen bidrag till vägföreningar för underhåll av vägar. 
Till grund för utbetalning av bidraget ligger ett grundbelopp. Nämnden får i budget 2020 
öka sina intäkter (taxor) med 2,2 procent och därmed bedömer förvaltningen att det är rim-
ligt att öka grundbeloppet för vägbidraget med samma värde.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-04.
Reglemente för bidrag till enskilda vägar inom Simrishamns kommun/ Grundbelopp för 
bidrag som utbetalas 2020.

Jäv

Kaj Ovesson (M) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ären-
det. I hans ställe tjänstgör Lage Engebo (M). Ingmarie Jacobsen (F!) anmäler jäv och är 
inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet. I hennes ställe tjänstgör Mats 
Sundbeck (V). Jan-Erik Persson (S) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar 
och beslut i ärendet. I hans ställe tjänstgör Hasse Bengtsson (S).

Förlag till beslut på sammanträdet

Mats Arnoldsson (L): Grundbeloppet ska fastställas till 34 kronor.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Mats Arnoldssons förslag och finner att nämnden beslu-
tar bifalla förslaget.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Grundbeloppet för vägbidrag som används för beräkning av utbetalningar år 2020 
uppgår till 34 kronor, och ska finansieras inom samhällsbyggnadsnämndens bud-
getram för år 2020.

_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 160 Dnr 2019/347

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegationsordning 2019 

Ärendebeskrivning

I samband med ny mandatperiod och nytt reglemente har nytt förslag till samhällsbygg-
nadsnämndens delegationsordning tagits fram. Nu gällande delegationsordning reviderades 
senast 2018.

Nya förslaget jämfört med gällande delegationsordning innebär en ökad tydlighet och inne-
bär en viss utökad delegation till tjänstepersoner. Syftet är främst att underlätta och på-
skynda på handläggning av ärenden, till gagn för främst medborgare och näringsliv.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-12
Förslag till delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden 2019
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegeringsordning, 2018-04-26, § 86

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Upphäva tidigare delegeringsordning (samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-04-
26, § 86)

 Anta förslag till delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden 2019
_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 161 Dnr 2019/475

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för att följa upp nämndens systematiska arbets-
miljöarbete (SAM). 

SAM ska årligen följas upp på samtliga nivåer i den kommunala organisationen, först på 
enhetsnivå under februari/mars, sammanställningen per nämnd görs i april/maj och redovi-
sas för godkännande i nämnden senast i juni. 
Senare görs även en nämndövergripande sammanställning på kommunnivå.

En sammanställning av SAM inom samhällsbyggnadsförvaltningen har gjorts för 2018–
2019 (t.o.m. 2019-05-10).  
Den sammanställda uppföljningen har gjorts i samhällsbyggnadsförvaltningens samver-
kansgrupp (FÖSAM). 

Uppföljningen visar att för samtliga avdelningar/enheter finns i stort en bra systematik och 
rutiner avseende SAM. Behov av kompetensutveckling finns främst avseende de övergri-
pande skriftliga rutinerna. De områden som behöver förbättras är främst kring återkoppling 
och uppföljningar, samt dialog med företagshälsovården i samband med ärenden.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-11 
Uppföljning av SAM SBF 2018–2019, 2019-06-11.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018–2019.
_______

Beslutet expedieras till:
Personalenheten, KLK
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 162 Dnr 2019/192

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Gudrun Schyman och Ing-Marie Jacobsen (F!) om att Sim-
rishamn kommun ska ansöka om att delta i Glokala Sverige inför projek-
tår 3, 2020 - återremitterat ärende 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 23 maj 2019, § 125, att återremittera ärendet - mo-
tion från Gudrun Schyman (F!) och Ing-Marie Jacobsen (F!) om att Simrishamns kommun 
ska ansöka om att delta i Glokala Sverige inför projektår 3, 2020 – till samhällsbyggnads-
förvaltningen för redovisning av kostnader.

Av redovisad rapport – Frågor och svar om Glokala Sverige – framgår bland annat hur 
projektet finansieras, vad som ingår i projektet och vad det innebär att delta. 

När det gäller finansiering och kostnader anges följande:

 Sida finansierar projektet under tre år (2018–2020).

 Projektdeltagarna/kommunerna betalar inga avgifter, men ansvarar för lokal och 
annat praktiskt runt utbildningsinsatser, samt bidrar med resurser i form av kontakt-
person och deltagarnas tid under utbildningsinsatserna. För seminarier, konferenser 
och annat som projektet erbjuder kostnadsfritt, bekostar deltagarna själva eventuel-
la resor och logi.

Detta innebär att kostnaderna för Simrishamns kommun främst är avhängiga hur många 
politiker och medarbetare som kommer att delta i halvdagsutbildningen i projektet (arvo-
den och personalkostnader), med eventuella tillägg för ett mindre antal personer i den na-
tionella konferensen.

Kommunstyrelsen beslutade 8 maj 2019, § 123, att uppdra åt kommundirektören att ta 
fram ett hållbarhetsprogram för Simrishamns kommun. Deltagande i Glokala Sverige kan 
på ett tydligt sätt bidra till att få igång och ge kraft i de samverkansprocesser som behövs i 
arbetet med Hållbarhetsprogrammet och Agenda 2030 på lokal nivå i Simrishamns kom-
mun. Utbildningsinsatser inom projektet kan mycket väl kopplas till vårt kommande arbe-
te.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-12
Frågor och svar om Glokala Sverige 2019
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 162 forts Dnr 2019/192

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lägesrapport Glokala Sverige pilotår
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-05-23, § 125
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-12
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-02-25, § 36
Motion från Gudrun Schyman (F!) och Ing-Marie Jacobsen (F!), 2019-01-28

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet översänds till kommunfullmäktige. Motionen bör beredas av kommunsty-
relsen.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

50



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 163 Dnr 2019/120

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningschefens information

Ärendebeskrivning

Johan Nyholm, enhetschef rörnät, informerar om statusinventering på kommunens av-
loppsledningsnät. 

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-06-18

§ 164 Dnr 2019/29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas som information:

Byggnadsnämndens beslut 2019-05-28, § 55 - Tillsynsplan 2019 – Byggnadsnämnden vill 
att samhällsbyggnadsnämnden avsätter tillräckliga medel i budget 2020 för tillsynsplanens 
genomförande.

_____
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