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§ 62

Dnr 2019/55

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


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

_____

Justerandes sign
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§ 63

Dnr 2019/56

Ändring av föredragningslistan och inledande genomgång av ärenden
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
1. Följande ärenden utgår vid dagens sammanträde:
Pkt 11 Remissvar Havsplan för Kristianstads kommun, granskning nr 2
Pkt 28 Svar på medborgarförslag från Johannes Lancing om återvinningscentral i
Järrestad
2. Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde:
Val av representanter till Vattenrådet (Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån)
Sammanträdet inleds med genomgång av ärenden. Berörda enhetschefer, avdelningschefer
och övriga handläggare är närvarande vid sina respektive ärenden.
_____
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§ 64

Dnr 2019/261

Presentationstillfälle, medborgarförslag från Catarina och Sven Lundberg om informationskampanj angående gruvplaner
Ärendebeskrivning
Catarina och Sven Lundberg har bjudits in för att presentera sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde, men tackat nej.
____

Justerandes sign
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§ 65

Dnr 2019/256

Presentation av medborgarförslag om isbanan i Sankt Olof
Ärendebeskrivning
Anna-Karin och Patrik Palm presenterar sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde.
_____
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§ 66

Dnr 2019/238

Information, Pilotprojekt SKL - Trafikverket gatubelysning
Ärendebeskrivning
Anand Andersson, projektledare gata/park informerar.
_____

Justerandes sign
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§ 67

Dnr 2018/1064

Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för Simrishamns kommuns
översiktsplan
Skriftlig information har skickats ut med handlingarna inför sammanträdet.
_____

Justerandes sign
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§ 68

Dnr 2019/57

Information - Fastställande av dag för arbete med nämndens mål
Planeras att nämnden ska arbeta med sina mål 7 maj mellan klockan 8-12, plats ÖG
(kan komma att ändras)
_____
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§ 69

Dnr 2019/347

Information - Delegationsordning SBN 2019
Arbete pågår med revidering av nämndens delegeringsordning – Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar.
_____

Justerandes sign
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§ 70

Dnr 2019/52

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att
samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får
samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i enskilt
ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Beslutsunderlag
Redovisade beslut, listor utskrivna 2019-04-14
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_____

Justerandes sign
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§ 71

Dnr 2019/204

Remissvar översiktsplan för Ystad kommun 2030, samrådshandling
Ärendebeskrivning
Ystads kommun har upprättat ett förslag till översiktsplan för Ystad kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Förslaget är utsänt för samråd under tiden 15 februari30 april 2019. Simrishamns kommun har, genom samhällsbyggnadsnämnden, följande
generella synpunkter på samrådshandlingen:
Sammanfattningsvis ser Simrishamns kommun att Ystads kommun har många likheter med
Simrishamn. Inte minst värden i form av unika naturområden, landskap, kulturmiljöer, lång
kuststräcka och värdefull jordbruksmark som samtliga beskrivs mycket väl. Samrådshandlingens bebyggelsestrategi överensstämmer med Simrishamns kommuns översiktsplans
strategi med föreslagen ny bebyggelse främst som förtätning runt byar och tätorter.
Ystads kommun har, precis som Simrishamn, en stor och växande besöksnäring. Simrishamns kommun ser gärna att Ystad kopplar ihop cykelleder, grönstråk och andra planeringssatsningar på besöksnäringen tillsammans med Simrishamn.
För besökare är Simrishamn och Ystad två städer på Österlen.
I övrigt har Simrishamns kommun synpunkter och reflektioner gällande:
Ystad-Österlenbanan
Simrishamns kommun instämmer i att Ystad-Österlenbanan är en viktig förutsättning för
utvecklingen av attraktiva och hållbara transporter med kollektivtrafik, som binder samman resterande delar i sydöstra Skåne med Ystad och kopplar ihop hela sydöstra Skåne
med Malmö/Lund-regionen och Köpenhamn.
Simrishamns kommun instämmer med den inriktning som beskrivs för den framtida utveckling som krävs avseende robusthet och tillförlitlighet på Ystad-Österlenbanan, men
vill poängtera att utvecklingen av expresståg Malmö - Ystad på Ystadbanan inte får ske på
bekostnad av övrig tågtrafik till/från Tomelilla och Simrishamn.
Simrishamns kommun ser fram emot ett fortsatt gott samarbete kring utvecklingen av Ystad-Österlenbanan.
E65
För Simrishamns kommuns invånare och de som ansluter från öster, upplevs infarten till
Ystad via E65 idag som trång och osmidig och som en barriär in till staden. Simrishamns
kommun ställer sig positiva till att Ystads kommun ser ett behov av kapacitetshöjande åtgärder på sträckan för att upprätthålla och utöka kapaciteten.
Justerandes sign
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§ 71 forts

Dnr 2019/204

Riksväg 9
Simrishamns kommun instämmer med beskrivningen av att det är problematiskt att riksväg
9 är hårt belastad sommartid, speciellt med hänsyn till att vägen är utpekad som funktionellt prioriterat vägnät för långväga persontransporter, turisttrafik och kollektivtrafik.
Sträckan Simrishamn – Ystad utgör ett viktigt pendlingsstråk, Simrishamns kommun saknar en beskrivning om att framtida investeringar och åtgärder på riksväg 9 för sträckan
Ystad-Simrishamn ska studera framkomlighet och tillgänglighet för att göra resan smidigare. Speciellt fokus bör ligga på framkomlighet, att korta ner den totala restiden och öka
turtätheten på linje 570 för att stärka kopplingen mellan stad och byar. Busslinje 570 mellan Simrishamn och Ystad används idag framförallt av gymnasieelever, men utgör även ett
komplement för arbetspendling för de orter som linjen passerar där det saknas förutsättningar för tågtrafik.
Havet och kustzonen
Gällande havsområdet ser Simrishamns kommun inte att det finns några utpekade mellankommunala intressekonflikter. De ställningstagande som Ystads kommun tar för sitt havsområde stödjer de ställningstagande som ges i Simrishamns havsplan (som är ute på remiss
mellan 6 april-14 juni), och vise versa. Hänsyn till natur- och kulturvärden länkas samman
i de båda dokumenten vilket ger goda möjligheter för bevarande. Simrishamns kommun
ser positivt på att den submarina skogen som delas kommunerna emellan utanför Sandhammarens kust tas i beaktning.
Simrishamns kommun ser också positivt på att område för sandutvinning säkerställs i planen. Både det befintliga området för utvinning och det potentiella kommer vara viktigt för
att i framtiden kunna skydda Skånes kuster mot stigande havsnivåer och erosion. Detta är
en för framtiden angelägen fråga som redan nu är synlig på våra kuster och möjlighet att ta
sand måste befästas.
Ystads kommun tar ett djärvare grepp än de rekommendationer som idag ges vid planering
av bebyggelse i kustzonen och höjer lägsta nivån från rekommenderad +3 meter över havet
till +5 meter över havet. Baserat på scenarioanalyser för framtida havsnivåer ser Simrishamns kommun att detta är motiverat då +3 meter i många avseende kan vara otillräckligt. Denna höjning gör också att bebyggelse generellt kommer längre från den direkta
kustlinjen vilket innebär att buffertzonen där strandlinjen kan retirera förlängs. Detta och
övriga riktlinjer med hänsyn till översvämning och erosion längs kusten och riktlinjer för
säkerställande av riksintresse för kustzon ger goda möjligheter att både skydda mot klimatförändringar och bevara viktiga natur-, kultur- och rekreativa värden.

Justerandes sign
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Dnr 2019/204

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse/remissvar, 2019-03-31
Översiktsplan för Ystad kommun 2030, underrättelse om samråd.
https://www.ystad.se/bygg-miljo/planer-och-program/oversiktsplanering/kommunen-ystad2030/
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna remissvar för samrådshandling översiktsplan Ystads kommun 2030.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnad - Ystads kommun, Kommunstyrelsen, Utvecklingsenheten

Justerandes sign
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§ 72

Dnr 2016/902

Remissvar Havsplan för Kristianstad kommun, granskning nr 2
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign
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§ 73

Dnr 2018/99

Granskning av kommuners styrning och uppföljning av verksamheter
som bedrivs av privata utförare - program
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 29 februari 2016, § 34, att anta program för uppföljning
och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Enligt programmet ska varje
nämnd med kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig plan för när och hur
avtal och verksamhet som utförs av privata utförare ska följas upp. Planen ska koordineras
med uppföljning av verksamhet som bedrivs i egen regi och samlat redovisas i verksamhetsplan, delårsrapporter och årsredovisning.
Enligt det antagna programmet omfattas med få undantag all den verksamhet som Simrishamns kommun upphandlar eller inom ramen för beslutade valfrihets-system erbjuder
medborgarna inom alla verksamhetsområden – vård och omsorg, hälso- och sjukvård, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning, VA-verksamhet, kommunikationer,
annan infrastruktur m.m.
Enligt ”Revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare”, december 2017 har samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden 101 verksamheter som bedrivs i privat regi. Denna siffra baserar sig på i stort
sett samtliga avtal samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden har ingått med externa
aktörer genom upphandling. Frågan är dock om samtliga av dessa avtal har inneburit ett överlämnande av skötseln av en kommunal angelägenhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser bland annat att det bör förtydligas i kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare vad som menas med överlämnande
av skötsel av en kommunal angelägenhet samt vilka avtalsområden som omfattas av programmet. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att de upphandlade entreprenörer/leverantörer som samhällsbyggnadsnämnden har avtal med som kan innefattas i kategorin privata
utförare enligt kommunallagen kap.10 § 7, är de som så som lagtexten beskriver, tagit över
skötseln av en kommunal angelägenhet. En byggentreprenad, konsulttjänster samt inköp av
varor och material borde inte räknas som överlämnande av en kommunal angelägenhet.
Exempel på entreprenader som kan innefattas av programmet avseende samhällsbyggnadsnämnden är till exempel städavtal, gatusopning, vinterväghållning och drift av offentlig
belysning. En handfull avtal skulle således omfattas av programmet, i jämförelse med de
101 avtal som omfattades enligt revisionens granskning 2017. För byggnadsnämnden är
inga avtal aktuella.

Enligt kommunallagen 5 kap. 3 § ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett
program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. För nuvaJusterandes sign
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§ 73 forts

Dnr 2018/99

rande mandatperiod finns inget program antaget ännu, och samhällsbyggnadsnämnden önskar därför att ett sådant antas innan samhällsbyggnadsnämnden går vidare med arbetet att
ta fram den plan för uppföljning som ska utgå från det av kommunfullmäktige antagna programmet.
Samhällsbyggnadsnämnden önskar att kommunfullmäktige gör följande förtydliganden i
programmet:
 definitionen av en privat utförare
 vad som avses med överlämnande av skötsel av en kommunal angelägenhet
 vilka avtalsområden som omfattas
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-25
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-03-22, § 53
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse/svar på granskning, 2018-02-09
Revisionsrapport, Simrishamns kommun, granskning av kommuners styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare, EY, december 2017
SKL-skrift: Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, 2015
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Samhällsbyggnadsnämnden önskar att kommunfullmäktige i samband med revidering/antagande gör följande förtydliganden i program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare:
 definitionen av en privat utförare
 vad som avses med överlämnande av skötsel av en kommunal angelägenhet
 vilka avtalsområden som omfattas
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 74

Dnr 2019/346

Intern kontrollplan 2019
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till plan för samhällsbyggnadsnämndens interna kontroll 2019 i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunens interna kontroll.
Förslaget har sin utgångspunkt från risk- och väsentlighetsbedömningen och de övriga anvisningar som reglementet anger.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-08
Förslag till intern kontrollplan 2019.
Reglemente intern kontroll, KF 2013-05-20, § 61
Bilaga till reglemente intern kontroll – mall för framtagande av kontrollplanen.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Rapportering ska ske till nämnden april, september och januari. I övrigt antas förslaget till intern kontrollplan 2019.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Revisionen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-04-25

§ 75

Dnr 2019/388

Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-03-31
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende
perioden januari-mars 2019. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kommer ha ett
underskott på 1 030 tkr avseende driften, vilket till sin helhet härrör från verksamheten
Avslut av exploateringsprojekt. Övriga verksamheter förväntas hålla budget.
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget och investeringsprognos för år 2019 inkluderar omdisponeringar, som ännu inte är politiskt godkända. Investeringsbudgeten är
därför preliminär. Investeringsprojekten bedöms i nuläget sammantaget leda till ett överskott på 8 905 tkr, varav 0 tkr avser VA-verksamheten och 8 905 tkr avser skattefinansierad verksamhet inklusive reinvesteringsprogrammet/undvika kapitalförstöring.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-10
Ekonomisk rapport per mars 2019
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per mars 2019.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-04-25

§ 76

Dnr 2018/206

Budget 2019-2021, omdisponering av investeringar, skattefinansierat
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 mars 2019, § 55, att varje investeringsprojekt
tar med sig sitt över- eller underskott från 2018 till 2019.
Från och med 2019 kommer samhällsbyggnadsnämnden att ha tre olika typer av investeringar:
o Projekt
- Specifika projekt som har en början och ett slut
o Ramanslag
- Återkommande, mer händelsestyrda nyinvesteringar
o Reinvesteringar
- Planerat underhåll, för att undvika kapitalförstöring
Investeringsprojekt inom samma typ enligt ovan avseende ramanslag och reinvesteringar,
kommer att slås samman till olika huvudprojekt med underobjekt.
Budgetering kommer att ske på huvudprojektet medan redovisning kommer att ske på underobjekt.
Projekt – som har en början och ett slut löper som egna investeringsprojekt.
Omdisponering kommer därför att krävas av befintlig ombudgetering och beslutad budget
2019 och avser verksamheterna Fastigheter och Gata/Park.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-08
Omdisponering investeringar, budget 2019, skattefinansierat
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna förslag till omdisponering av investeringar, budget 2019, skattefinansierat.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret, ekonomi

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-04-25

§ 77

Dnr 2018/206

Budget 2019-2021, omdisponering och tilläggsäskande investeringar VA
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-03-11, § 55, att varje investeringsprojekt tar
med sig sitt över- eller underskott från 2018 till 2019.
Från 2019 kommer förvaltningen att ha tre olika typer av investeringar:
o Projekt
- Specifika projekt som har en början och ett slut
o Ramanslag
- Återkommande, mer händelsestyrda nyinvesteringar
o Reinvesteringar
- Planerat underhåll, för att undvika kapitalförstöring
Investeringsprojekt inom samma typ (ramanslag och reinvesteringar) enligt ovan kommer
att slås samman till olika huvudprojekt med underobjekt.
Budgetering kommer att ske på huvudprojektet medan redovisning kommer att ske på underobjekt.
Projekt – som har en början och ett slut löper som egna investeringsprojekt.
Omdisponering kommer därför att krävas av befintlig ombudgetering och beslutad budget
2019.
Tilläggsäskandet på 12 730 tkr täcks av befintliga fonderade medel för projekt 14512
(25 166 tkr) som avser överföringsledning Brösarp – Kivik.
Tilläggsäskandet på 12 730 tkr avser ramanslag och reinvesteringar:
 Projekt 14513 Anläggningsutrustning
500 tkr
 Projekt 14548 Vattenverk
2 000 tkr
 Projekt 14565 Stengården, utrym förråd/per
1 730 tkr
 Projekt 14579 Avloppsreningsverk
2 500 tkr
 Projekt 14588 Reinv. ledn vatten/avlopp
6 000 tkr
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Bilaga – Omdisponering och tilläggsäskande investeringar VA, budget 2019

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

23

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-04-25

§ 77 forts

Dnr 2018/206

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslag till omdisponering av investeringar, budget 2019, VA.



Godkänna tilläggsäskande om totalt 12 730 tkr för investeringar VA enligt ovan.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-04-25

§ 78

Dnr 2018/206

Budget 2019-2021, investeringsbudget
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 26 november 2018, § 206, budget för 2019-2021, vilket bland annat innebar att Kommunfullmäktige godkände:
 förslag till investeringsramar för 2021,
 att den tidigare särskilda investeringsramen för miljöåtgärder från och med 2019 inkluderas i samhällsbyggnadsnämndens ordinarie investeringsram avseende skattefinansierad verksamhet,
 att samhällsbyggnadsnämndens investeringsram avseende skattefinansierad verksamhet till följd av ändrade redovisningsregler för åren 2019 och 2020, ökas med
3 840 tkr per år.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 mars 2019, § 56, nämndplan 2019 med driftbudget och nämndmål.
Nu föreligger förslag till investeringsbudget 2019–2021 för skattefinansierad verksamhet,
efter omdisponeringar av beslutad investeringsbudget 2019–2020.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Förslag investeringsbudget 2019–2021 (efter omdisponeringar), skattefinansierad
Mall investeringsbudget 2019–2021 (med omdisponeringar 2021) – alla ändringar, skattefinansierad
Syfte med investeringar SBN 2019
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
 Godkänna förslag till investeringsbudget 2019-2021, skattefinansierad.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 79

Dnr 2018/206

Budget 2019-2021, investeringsbudget VA
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 26 november 2018, § 206, budget för 2019-2021, vilket bland annat innebar att Kommunfullmäktige godkände:




förslag till investeringsramar för 2021,
att den tidigare särskilda investeringsramen för miljöåtgärder från och med 2019 inkluderas i samhällsbyggnadsnämndens ordinarie investeringsram avseende skattefinansierad verksamhet,
att samhällsbyggnadsnämndens investeringsram avseende skattefinansierad verksamhet till följd av ändrade redovisningsregler för åren 2019 och 2020, ökas med
3 840 tkr per år.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 mars 2019, § 56, nämndplan 2019 med driftbudget och nämndmål.
Nu föreligger förslag till investeringsbudget 2019–2021 för VA-verksamheten, efter
omdisponeringar av beslutad investeringsbudget 2019–2020.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Förslag investeringsbudget 2019–2021 (efter omdisponeringar), VA
Syfte med investeringar SBN 2019, VA
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslag till investeringsbudget 2019-2021, VA.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-04-25

§ 80

Dnr 2018/1097

Projektdirektiv - Markpolicy för Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun äger mycket mark, framför allt i, och i anslutning till, kommunens
tätorter. Idag saknas en tydlig överblick över vilken typ av mark som finns var och hur
kommunen ser på att marken ska användas nu och i framtiden. Det finns inte någon strategi
för långsiktiga beslut. Olika kontaktvägar till kommunen kan i värsta fall ge olika besked
när en sammanhållen syn på markfrågor saknas.
Varje gång en förfrågan om att få köpa/bygga/arrendera riskerar det att ta lång tid innan
intressenten kan få svar eftersom frågan måste utredas. Långa handläggningstider gagnar
varken dem som i slutändan får ett ”ja” eller dem som får ett ”nej”. Givetvis måste varje
förfrågan utredas utifrån sitt specifika sammanhang, men med en markpolicy skulle grundförutsättningarna redan vara klara och utredningstiden kortas väsentligt.
För att nå målsättningarna i Simrishamns kommuns antagna program och planer är det av
stor vikt att förväntad planläggning och exploatering kan genomföras. Detta kräver att
mark står till förfogande.
En markpolicy behövs för att fastlägga de politiska mål och riktlinjer som ska gälla för att
säkerställa mark för samhällets behov och utveckling. Policyn måste innehålla mål och
riktlinjer för hur kommunägd mark ska förvärvas, förvaltas och avyttras. Dokumentet ska
klargöra Simrishamns kommuns målsättning för såväl den egna organisationen som för
marknadens aktörer.
En genomtänkt och förankrad markpolicy skapar förutsättningar för:
 Kontinuerlig översyn av all kommunal mark
 Sammanhållen syn på markfrågor inom kommunens organisation
 Långsiktighet (över mandatperioder)
 Framförhållning i markfrågor – ”kommunen har koll”
 Strategiskt förhållningssätt gällande all kommunal mark
 Större kommunal rådighet över markinköp/-försäljningar, proaktiva markinköp/försäljningar som i sin tur långsiktigt möjliggör ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet
 Uppfyllelse av antagna beslut och målsättningar
 Stöd vid handläggning av markfrågor vilket i sin tur skapar förutsättningar för:
o Tydliga besked till intressenter
o Likabehandling
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-04-25

§ 80 forts

Dnr 2018/1097

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till projektdirektiv för framtagandet av en markpolicy för Simrishamns kommun.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-04
Projektdirektiv Markpolicy för Simrishamns kommun
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna projektdirektiv Markpolicy för Simrishamns kommun.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-04-25

§ 81

Dnr 2019/321

Regler för reservation av bostadstomt
Ärendebeskrivning
Nu gällande Regler och avgift för tomtkön i Simrishamns kommun antogs av Kommunfullmäktige den 29 september 2008, § 150 (”Rutiner för försäljning av småhustomter”). Då
såldes bostadstomterna utan VA-anslutning och oftast med en köpehandling. Kommunen
tar enligt dessa regler ut en tomtköavgift, om 500 kr/år exklusive moms, som återbetalas i
samband med att tomten slutligen säljs. Den 4 april 2019 fanns det 46 kommunala bostadstomter (och 14 verksamhetstomter) som var lediga eller reserverade.
Sedan 2008 har framför allt några saker förändrats när det gäller försäljningsprocessen av
bostadstomter, även om det mesta i det nya förslaget överensstämmer med nu gällande
regler. De stora förändringarna i förslaget är sammanfattningsvis:






I stället för en reservationsavgift vill förvaltningen, likt många andra kommuner, ta
ut en administrationsavgift om 1000 kronor. Detta belopp betalas inte tillbaka till
köparen (och är lågt räknat i förhållande till kostnaderna för att administrera
tomtreservationer och -försäljningar).
Bostadstomten säljs först när startbesked är beviljat.
Beskrivningen av tomtköpsprocessen ändras för att beskriva köp i två steg (köpekontrakt + köpebrev) som idag är det vanligaste förfarandet.
Alla nybildade bostäder säljs med anslutningspunkt för kommunalt vatten och avlopp. Anslutningsavgiften ingår inte i köpeskillingen utan faktureras separat.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-08
Förslag nya Regler för reservation av bostadstomter i Simrishamns kommun
Regler och avgift för tomtkön i Simrishamns kommun, 2008-09-29, § 150
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
 Anta förslag till Regler för reservation av bostadstomter i Simrishamns kommun.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
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§ 82

Dnr 2019/322

Riktlinjer (policy) för markanvisning, omarbetning av tidigare beslutade
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 30 oktober 2017, § 153, Simrishamns kommuns Riktlinjer för
markanvisning, riktlinjer som kommunen, enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, är skyldig att ha. Sedan dess har vissa förutsättningar förändrats och
därför ser samhällsbyggnadsförvaltningen ett behov av att föreslå följande ändringar/förtydliganden:
 Beskrivning av hur markanvisningsavtal kan användas i markanvisningsprocessen.
 Förtydligande om att förlängning av ett genomförandeavtal alltid ska ske skriftligt
och i god tid.
 Markanvisnings- och genomförandeavtal ska godkännas av samhällsbyggnadsnämnden som också beslutar om att sälja marken.
 Fribyggarbostadstomter säljs först när startbesked beviljats.
 Ett vinnande tävlingsbidrag får endast i undantagsfall och efter kommunens godkännande, avvika från inlämnat förslag när det genomförs.
 Direktanvisning av mark får göras för byggnation för någon av de i Bostadsförsörjningsprogrammet utpekade grupperna.
 Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om att försäljning av större markområden
för verksamheter och mindre, färdigbildade verksamhetstomter där samhällsbyggnadsnämnden beslutat om försäljningspriset, säljs på delegation.
 Verksamhetsmark säljs först när (första) bottenplattan är gjuten.
 Mark-/tomtpris beslutas av samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med de principer
för markprissättning som anges i riktlinjerna för markanvisning samt kommunfullmäktiges beslut om prissättning av kommunägd industrimark (KF 2018-10-01, §
170).
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-05
Förslag till reviderade Riktlinjer för markanvisning
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-12-13, § 273
Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för bostadsförsörjning för Simrishamns kommun
2016-2020, KF 2017-10-30, § 162
Gällande Riktlinjer för markanvisning, KF 2017-10-30, § 153

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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2019-04-25

§ 82 forts

Dnr 2019/322

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta reviderat förslag till Riktlinjer för markanvisning.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 83

Dnr 2019/294

Begäran om planbesked, Simrishamn, kv Lasarettet 1
Ärendebeskrivning
Företaget Bovieran AB kom 18 mars 2019 in med en ansökan om planbesked för ny bebyggelse på fastigheten Simrishamn, kv. Lasarettet 1. Ansökan gäller önskemål om ny
detaljplan för ett flerbostadshus med 36 lägenheter för seniorboende enligt Bovierans koncept Nova. Nova innebär tre flerbostadshus byggda i trä, med en överglasad vinterträdgård
som binder samman byggnaderna.
Bovieran AB bygger bostadsrätter för människor över 55 år – där social samvaro står i
fokus. Vinterträdgården har ett temperaturstyrt klimat med franska rivieran som förebild.
Fastigheten Lasarettet 1, belägen mellan Badstigen, Strandbadsvägen och Strandvägen i
norra delen av Simrishamns tätort, har en areal om ca 26 000 m2 och har fått sitt namn efter
den stora lasarettsbyggnaden som fanns på platsen och som revs 1987. Området har idag
en parkliknande karaktär och det finns tre befintliga byggnader på området som hyrs av
socialförvaltningen.
Marken ägs av Simrishamns kommun och parallellt med denna ansökan om planbesked har
Bovieran AB ansökt om markanvisning.
För fastigheten Lasarettet 1 finns en gällande detaljplan som vann laga kraft 15 mars 1962
som på fastigheten medger byggnader för allmänt ändamål med högst tre våningar med en
högsta byggnadshöjd om 10,8 meter. Planbeteckningen är A som inte kan användas för
bostäder enligt gällande lagstiftning.
I Simrishamns kommuns översiktsplan beskrivs planområdet som ett utvecklingsområde
där det förespråkas ändrad markanvändning till bostad, skola och centrumändamål. I översiktsplanen anges som generell riktlinje att ny bebyggelse främst ska lokaliseras inom redan bebyggd miljö. Vidare uttrycks en vilja att utveckla kopplingen mellan staden och havet samt att skapa mer stadskänsla i Simrishamn där ny bebyggelse ska anpassas till
mänsklig skala och ta hänsyn till Simrishamns natur- och kulturmiljövärden.
I gällande Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun är målet att det ska byggas 200 nya bostäder i kommunen från 2016 till och med 2020. Större delen av dessa bör
vara lägenheter med varierande former av ägande.
Aktuellt område berörs direkt av två riksintressen:

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 83 forts

Dnr 2019/294

Högexploaterad kustzon (4 kap 4 § MB)
Området ingår i den kustzon som är av riksintresse enligt 4 kap 4 § miljöbalken. Kustzonen
omfattar hela kustremsan i Simrishamns kommun. Riksintresset syftar till att främja kustzonen mot hög exploatering på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
Turism och rörligt friluftsliv (4 kap 2 § MB)
Området omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Riksintresset sträcker sig från Åhus till Örnahusen. Värdet utgörs av möjligheten att
röra sig utmed havet i långa obrutna sträckor, med närhet till bad, fiske, hav och kulturhistoriska miljöer. Allmänhetens rörlighet i området ska säkerställas med stråk och grönytor
igenom planområdet.
Strandskydd och dagvatten
Vidare angränsar området till strandskydd och inom den nordöstra delen ligger ett båtnadsområde för dikningsföretaget Tommarpsåns nedre dikningsföretag. Området ligger inom
kommunens verksamhetsområde för dagvatten vilket innebär att kommunen tar över dessa
andelar.
Översvämningsrisker
Det finns en översvämningsproblematik i området då marken ligger 2–3 meter över havet.
Översvämningsrisken måste utredas vidare i ett eventuellt fortsatt planarbete och särskilda
åtgärder kommer att behöva specificeras. Exempelvis kan det röra sig om markuppfyllning
och krav på lägsta golvhöjd för ny bebyggelse.
Effekterna av ett förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd måste beaktas.
Till effekten av en stigande havsnivå ska tillfälliga havsnivåer läggas till.
Vatten och avlopp
Vattenkapaciteten för Simrishamn är begränsad. Vattenleverans från Ystads kommun är
planerad till tidigast 2023.
Spillvatten från de södra kommundelarna leds till Stengårdens avloppsrenings-verk. Stengården i sig utgör ingen känd kapacitetsbegränsning. Det är snarare ledningsnätet som begränsar. VA-avdelningen kan dock inte säga exakt var och hur stora kapacitetsbristerna är,
men att bristen egentligen grundar sig i att avloppsledningsnätet belastas med för mycket
tillskottsvatten.
Förvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ny detaljplan kan prövas för området. Det sedan tidigare upprättade planprogrammet och samrådsredogörelsen för planprogrammet kan användas som underlag för kommande detaljplanearbete.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 83 forts

Dnr 2019/294

Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari 2015. Lagändringen innebär att
planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt samordnat förfarande kan tillämpas.
Tidplanen för färdigställande av en ny detaljplan kan vara begränsad till 2023 på grund av
begränsad vattentillgång.
Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen
eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten,
eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Bedömningen är att prövning om ny detaljplan för Lasarettet 1 behöver ske genom utökat
förfarande. (Kungörelse-samråd-samrådsredogörelse-underrättelse-granskning-utlåtandeantagande-laga kraft.) Områdets lämplighet för bebyggelse, omfattning av bebyggelse och
bebyggelsestruktur prövas i planprocessen.
Bovieran AB bekostar planprövningsprocessen vilket inbegriper kostnader för planhandlingar och utredningar samt kommunens kostnader för planens formella handläggning.
Plan- och bygglagens bestämmelser utgör ramarna för planarbetet. Samråd om planförslag ska
ske med kommunen. Under planprocessen tar kommunen ställning till upprättat planförslag.

Bakgrund


Simrishamns kommun deltog hösten 2010 med ett större område, som bland annat
omfattade aktuellt planområde, i den internationella arkitekttävlingen Europan 11
för arkitekter under 40 år. Kommunen fick in 48 tävlingsförslag och en internationell tävlingsjury valde bland dessa förslag ut två vinnare.



Kommunstyrelsen beslutade 13 juni 2012, § 184 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genom utredning av exploateringsförutsättningarna påbörja detaljplanearbetet för området som varit del av arkitekttävlingen. Arbetet ledde till ett
planprogram, Planprogram för Kv. Lasarettet, Östra planteringen, Gjuteriplan och
Sjöfartsstråket.



Kommunstyrelsen godkände den 17 april 2013, § 92, planprogrammet för kv. Lasarettet, Östra planteringen, Gjuteriplan och Sjöfartsstråket i Simrishamn för programsamråd och den 17 juni till den 12 augusti 2013 var programmet ute på samråd. Den 4 december 2013, § 226, godkände kommunstyrelsen samrådsredogörelsen för planprogrammet. Planprogrammet var en inledande del i planarbetet för att
ange en övergripande lämplig huvudstruktur med riktlinjer inom den nordöstra delen av centrala Simrishamn från Östra planteringen och kvarteret Lasarettet i norr
utmed Sjöfartsstråket och Gjuteriplan till Sjöfartsplatsen i söder. För kvarteret LaJusterandes sign
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sarettet föreslås en blandad kvartersbebyggelse som ansluts till omkringliggande
bebyggelse. Den huvudsakliga användningen föreslås vara bostadsändamål med
möjligheter till centrum- och skoländamål. Bebyggelse ska utformas som kvartersstad med bebyggelse mot gatan i en till fyra våningar.


Kommunstyrelsen beslutade 11 juni 2014, § 143, att påbörja en detaljplan för delområdet Östra planteringen tillsammans med Simrishamns bostäder AB.



Utifrån ett program för skissuppdrag 2015-12-10 bjöds tre arkitektkontor in till ett
parallellt uppdrag, för att lämna förslag på områdets framtida utveckling utifrån
konceptet ”hus i park”.



Beslut om samråd fattades av samhällsbyggnadsnämnden den 24 november 2016, §
161 och planförslaget var ute på samråd under perioden 3 december 2016 - 7 januari 2017.
Samhällsbyggnadsnämnden tog 2017-08-17, § 119, beslut om att avsluta planarbetet med beaktande av samrådsredogörelsen och med hänsyn till den parkmiljö och
de kulturvärden områdena representerar.



Vidare beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ingen planläggning skulle ske på Gjuteriplan.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-08
Begäran om planbesked från Bovieran, Dan Hillskär 2019-03-18.
Planprogram för Kv. Lasarettet, Östra Planeringen, Gjuteriplan och Sjöfartsstråket,
upprättat 2013-03-25, reviderad 2013-06-03, 2013-11-15
Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Lasarettet i Simrishamn från april
1961, laga kraft 1962-03-15.

Bilagor till ärendehandlingarna;
 Historiskt foto
 Karta med planområdet för aktuellt planprogram
 Karta med områdesgräns Kv Lasarettet 1
 Bovierans beskrivning av bostadskonceptet Nova
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Förslag till beslut på sammanträdet - Tilläggsyrkande
Lars Johansson (S): Genomföra en informationsinsats tillsammans med Bovieran vid lämplig, av förvaltningen vald, tidpunkt.
Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på positivt planbesked i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag och finner att nämnden beslutat om positivt planbesked.
Beslutsgång – tilläggsyrkande
Ordförande ställer proposition på Lars Johansson tilläggsyrkande och finner att nämnden
beslutat bifalla yrkandet.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Planbesked lämnas enligt följande:
Upprättande av detaljplan för prövning av användning och ändamål medges.
Planprövning sker genom utökat förfarande.
Plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
Planarbete initieras och bekostas av sökanden.
Planhandlingar och utredningar upprättas av plan- och exploateringsenheten.



En informationsinsats tillsammans med Bovieran ska vid lämplig, av förvaltningen
vald, tidpunkt genomföras.

Avgift
Avgift för positivt planbesked enligt plantaxa 2019 är 15 000 kronor.
Nya planbesked tidsbegränsas till 2 år. Om planarbete inte påbörjats inom 2 år, ges möjlighet att ansöka om förlängning med ett år i taget. Har perioden passerats får nytt planbesked
sökas.
_______
Beslutet expedieras till:
Bovieran AB
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Dnr 2019/340

Markanvisning, del av Lasarettet 1
Ärendebeskrivning
Bovieran AB har under många år letat efter mark i Simrishamns tätort, eftersom det finns
en efterfrågan på Bovierans boendeskoncept. Enligt kommunens riktlinjer för markanvisning (KF 30 oktober 2017, § 153) får direktanvisning av mark göras till en exploatör med
en särpräglad idé. I förslag till reviderade riktlinjer för markanvisning föreslås att direktanvisning av mark även ska kunna göras för byggnation som riktar sig mot någon av de utpekade grupperna i kommunens bostadsförsörjningsprogram (KF 30 oktober 2017, § 162).
Bovieran AB riktar sig helt och hållet till en senior målgrupp, som är en utpekad grupp i
bostadsförsörjningsprogrammet.
Konceptet kräver en relativt stor, centrumnära yta. Bovierans tidigare standardkoncepthus
har krävt så pass stor yta att det inte varit möjligt att hitta någon lämplig, centrumnära plats
i Simrishamn. Det nya koncepthuset Nova, som är det man nu tänker sig i Simrishamn,
kräver en total markyta om ca 4 000 m2. Bovieran gör bedömningen att konceptet Nova får
plats inom del av fastigheten Lasarettet 1. Denna förfrågan om markanvisning lyfts samtidigt med Bovierans begäran om planbesked för Lasarettet 1.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-08
Bovieran AB:s ansökan om markanvisning, daterad 26 mars 2019
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Bevilja Bovieran AB:s ansökan om markanvisning för del av fastigheten Lasarettet
1. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att fullfölja markanvisningen genom
avtal och försäljning.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Dnr 2018/351

Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun, fördjupad
handlingsplan, ändrad inriktning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 30 oktober 2017, § 162, Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för bostadsförsörjning för Simrishamns kommun 2016–2020.
I samband med det inledande beslutet i samhällsbyggnadsnämnden den 7 augusti 2017, §
120, gavs samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan utifrån de
åtgärdsförslag som redovisas i bostadsförsörjnings-programmet.
Förslag till åtgärdsplan (fördjupad handlingsplan) togs fram och skickades ut på remiss
våren 2018. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 september 2018, § 184, att återta
ärendet/remissen för fortsatt handläggning eftersom det bedömdes att det blev för kort om
tid inför budgetarbetet 2019 för de olika förvaltningarna/ nämnderna. Därefter har åtgärdsplanen reviderats, men när samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat med att förankra
åtgärdsplanens förändringar tillsammans med berörda förvaltningar har det visat sig att de
flesta åtgärderna redan påbörjats, genomförts eller avfärdats på grund av olika skäl. Det
bedöms därför inte vara relevant att gå vidare med åtgärdsplanen/fördjupade handlingsplanen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är bättre att avsluta detta uppdrag
och istället undersöka hur många som valt att flytta till kommunen sedan 2018 och varför
de har valt att flytta till kommunen. En sådan undersökning ryms inom samhällsbyggnadsförvaltningens löpande uppdrag och kräver därför inget politiskt beslut. Undersökningen
bör ta avstamp i Region Skånes rapport Modell för bostadsefterfrågan i Skåne, som nyligen publicerats (2019).
Enligt Region Skånes rapport ligger Simrishamns kommun på sjunde plats i listan över
högst andel ensamhushåll i länet. Ensamhushåll består till största delen av personer över 65
år eller under 30 år, vilka ofta har lägre inkomster än genomsnittet. Denna grupp efterfrågar, enligt rapporten, i större utsträckning hyreslägenheter än övriga grupper.
Enligt statistiken under de senaste åren ger nyproduktion av bostäder ett positivt befolkningsnetto. Vid nybyggnation av hyresrätter flyttar 30 % in från andra kommuner, medan
70 % flyttar inom kommunen. För bostadsrätter saknas uppgifter då det inte har byggts
några sådana under perioden. För villor och liknande bostäder med äganderätt flyttar 26 %
in från andra kommuner, medan 74 % flyttar inom kommunen.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-02
Fördjupad handlingsplan för bostadsförsörjning - utkast med kommentarer, 2019-04-03
Modell för bostadsefterfrågan i Skåne, Region Skåne 2019
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-09-27, § 184
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-08-17, § 120
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Avsluta uppdraget om åtgärdsplan enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 201708-17, § 120.

_______

Beslutet expedieras till:
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden.
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Dnr 2017/460

Detaljplan för Hoby 18:17
Ärendebeskrivning
Planärendet gäller prövning av ny detaljplan omfattande kvartersmark för bostadsändamål
för område med befintlig byggnad samt tillfartsområde.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 16 november 2017 § 184 att lämna ett positivt planbesked.
Området är belägen sydöst om kustvägen väg 1500, mellan Spraggehusen och Kyhls
strandbad, och nås via Kyhls Skogs väg.
Den befintliga byggnaden var ursprungligen servicebyggnad/kaffestuga för en
dansbana/festplats som har funnits på platsen. Byggnaden ska ha uppförts under
1940-talet. Festplatsen - Sommarparadiset Kyhls Skog - började anläggas under
1920-talet och verksamheten fanns troligen kvar till slutet av 1960-talet.
Gällande detaljplan från 1993 anger allmän plats NATUR för området.
Området omfattas av riksintresse för kust, turism och friluftsliv.
Planområdets lämplighet för ändrad användning, för bostadsändamål prövas i planprocessen.
Planavtal för planärendet är framtaget och undertecknat.
Detaljplanhandlingar för samråd har upprättats. Planförslaget anger kvartersmark för bostadsändamål för område där befintlig byggnad är belägen samt infart över naturmark.
Kvartersmarkens storlek är 1000 kvm och högst en tomt medges. Största medgivna byggnadsarea är 150 kvm. Angiven utnyttjandegrad är densamma som gäller för den planlagda
bebyggelsen i området. Den befintliga byggnadens storlek är 50 kvm.
En behovsbedömning har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen där bedömningen
är att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår, utifrån samhällsbyggnadsnämndens beslut om
planbesked 16 november 2017, § 184, att detaljplanen godkänns för samråd.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-04
Kartor och behovsbedömning, 2019-04-04
Detaljplan samrådshandlingar, 2019-03-22
Förslag till beslut på sammanträdet
Carl-Göran Svensson (C): Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag.
Ing-Marie Jacobsen (F!): Avslag. Planprocessen ska avbrytas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Carl-Göran Svenssons förslag.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT



Godkänna detaljplanen för Hoby 18:17 för samråd.
Godkänna behovsbedömningen.

Reservationer
Ing-Marie Jacobsen (F!) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Inga Kerstin Persson och Jan Persson
Imberis Invest
Samfällighetsföreningen Kyhls Skog
Söderberg & Ask Arkitektkontor
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Dnr 2015/522

Återkoppling - medborgarförslag om inrättande av cykelpumpstationer i
Simrishamn, Kivik och Skillinge
Ärendebeskrivning
Ragnar Malmberg kom den 15 maj 2013 in med ett medborgarförslag om inrättande av
cykelpumpstationer i Simrishamn, Kivik och Skillinge.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2013, § 77 att remittera medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 februari 2016, § 12: ”Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget och beslutar därför att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i anslutning till
Sjöfartsstråket anlägga en cykelpumpstation. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska
efter utvärdering återkoppla till samhällsbyggnadsnämnden för vidare beslut i
ärendet.”
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu inrättat cykelpumpstationer längs med Sjöfartsstråket i Simrishamn och kommer under april 2019 att inrätta cykelpump-stationer i Kiviks
hamn samt i Skillinge.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, 2019-03-25
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2016-02-11, § 12
Kommunfullmäktiges beslut, 2013-06-24 § 77
Medborgarförslag från Ragnar Malmberg, 2013-05-15
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget anses härmed besvarat, då cykelpumpstationer snart kommer
att finnas på de önskade orterna.
_______
Beslutet expedieras till:
Ragnar Malmberg
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign
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Dnr 2018/1088

Svar på medborgarförslag från Johnny Samuelsson om att göra Måns
Nils Torg i Borrby till en gågata eller gårdsgata
Ärendebeskrivning
Johnny Samuelsson föreslår i sitt medborgarförslag att Måns Nils Torg görs om till gågata
alternativt gårdsgata ”i syfte att göra Borrby mer attraktivt för turister och självklart även
för boende på orten och därmed möjliggöra att torget blir vad Nils Månsson för länge sedan avsåg och många medborgare önskar idag. Måns Nils Torg - en skamfläck för Borrby
– 1896 donerade lantbrukaren Måns Nilsson en ansenlig bit mark till kommunen, varav en
stor del idag är Måns Nils Torg i Borrby i syfte att torghandel där skulle kunna bedrivas
enligt donations-dokumentet. Men torget kännetecknas idag av fyra körbanor, ett flertal
parkeringsplatser, eftersatt skötsel och genomfart för privatbilister och företag.”
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, § 131 att överlämna förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut i ärendet.
Samuelsson presenterade sitt förslag på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 31
januari 2019, § 6.
Måns Nils torg är allmän plats som utformats utifrån dåtidens behov. Att göra om torget till
gågata alternativt gårdsgata skulle innebära att trafiken till gatorna nedanför torget försvåras.
Under de senaste åren har det gjorts en hel del investeringar i utemiljön i Borrby. Busstorget har byggts om 2012. 2016 byggdes en offentlig toalett på torget. Lekplatsen upprustades 2012 och 2018 gjordes ytterligare förbättringar med en mindre multiarena samt ett par
nya lekredskap. Under 2018 byggdes det även ett utegym och en grillplats bakom scoutstugan vid Sisselas källa. Gräsytan lades om från långgräs till bruksgräs för att möjliggöra att
ytan används för större sammankomster i byn och utformades för att kunna användas som
allmän mötesplats. Gångstigen mellan scoutstugan och ridhuset har renoverats och fått
belysning. De ovan nämnda platserna ligger centralt och i närheten av Måns Nils torg och
anses fylla behovet av mötesplatser på offentlig plats i Borrby tätort. Behovet av upprustning av Måns Nils torg kvarstår dock.
Det finns möjlighet att ansöka om upplåtelse för torghandel om intresse finns.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-26
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-01-31, § 6
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-08-27, § 131 (inkom till SBN 2018-11-29)
Medborgarförslag från Johnny Samuelsson, 2018-08-09
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att de senaste årens investeringar i
utemiljöer i Borrby tätort anses uppfylla behovet av mötesplatser i byn. Det finns ett
behov av upprustning även av Måns Nils Torg som kommer att tas med i investeringar
på längre sikt.

_______

Beslutet expedieras till:
Johnny Samuelsson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Dnr 2018/919

Svar på medborgarförslag från Johannes Lancing om återvinningscentral i Järrestad
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign
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Dnr 2019/164

Svar på medborgarförslag från Christina Soini om hundlatriner på
"strandpromenaden"
Ärendebeskrivning
Christina Soini har 16 januari 2019 inkommit med ett medborgarförslag:
”Placera ut behållare för hundbajs på strandpromenaden från Skillinge över Norrekås,
Örnahusen, Spraggehusen osv. Här promenerar dagligen året om massor med hundar,
men ingenstans finns att slänga sitt hundbajs. Här finns inte en enda 8!) behållare att
slänga hundbajs i.
Eftersom det dagligen går så många hundar här, och det inte finns en enda behållare att
slänga sitt hundbajs i, så:
1) blir hundbajset inte upplockat utan ligger kvar på vägen/i vägkanten/runt vägen.
2) hundbajset blir upplockat i påse, men påsen slängs i naturen
3) vissa tar hem påsen och slänger i egna sopor (det gör t ex jag)
Hur många som agerar enligt alternativ 3) går inte att fastställa. Men att det är många
som agerar enligt alternativ 1) och 2) – det framgår tydligt!!
Att ställa ut några behållare för detta ändamål, som sedan kan tömmas i samband med den
vanliga tömningen av hushållssopor, kan inte vara en så stor kostnad. ÖKRAB kör ju och
tömmer sopor i dessa områden och man borde kunna hitta lämpliga ställen där de ändå
kör.”
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2019, § 9 att överlämna medborgarförslaget
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Christina Soini presenterade sitt medborgarförslag på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 11 mars 2019, § 32.
Strandpromenaden mellan Skillinge och Mälarhusen är till största delen på samfälld mark.
Endast en sträcka mellan Skillinge och badbryggan söderut samt en yta vid Borrby strand
utgörs av kommunal mark. På båda dessa ställen finns hundlatriner utplacerade.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-29
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-03-11, § 32
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-01-28 § 9
Medborgarförslag från Christina Soini, 2019-01-16
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att majoriteten av föreslagna ytor inte är kommunala. Hundlatriner finns uppsatta inom områden som utgörs av kommunal mark.
_______

Beslutet expedieras till:
Christina Soini
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign
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Dnr 2019/166

Svar på medborgarförslag från Jenny Ekman om hundrastgård med tillhörande bänkar och bord i Borrby
Ärendebeskrivning
Jenny Ekman kom den 9 januari 2019 in med ett medborgarförslag:
”Mitt förlag är att i Borrby bygga en hundrastgård med tillhörande bord och bänkar. En
hundlatrin med hundbajspåsar.
Jag bor på Skräddaregatan i Borrby. Utanför där finns en gräsplätt/tomt som står orörd
som ägs av Simrishamns kommun. Det är den som ligger närmast Köpmannagatan, precis
när man svängt upp mot skolan. Då många i byn använder denna som rastplats för sin
hund tycker jag det vore på sin plats med en inhägnad hundrastgård där istället för en
gräsplätt fylld med hundbajs. Där skall också finnas en hundlatrin.
Jag har också diskuterat detta med andra i byn och de skulle tycka det vore trevligt om det
utanför denna rastgård fanns några bänkar där man kan sitta, så att man kan använda det
som en park. En plats att träffs och umgås. Varför inte några parkeringar för besökare till
oss boende. Många står utmed gatan istället då det ej finns parkeringar.
Enligt min mening kan detta inte vara en så stor kostnad, staket med grind och några bänkar, ett bord och en eller två papperskorgar och en hundlatrin. Detta resulterar i glada
hundar och glada medborgare i Simrishamns kommun. Vi närmar oss ljusare tider och vår
så varför inte påbörja detta arbete redan nu?”
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2019, § 7 att överlämna medborgarförslaget
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Jenny Ekman var inbjuden att presentera sitt förslag vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 11 mars 2019, men hörsammade inte inbjudan.
Fastigheten Borrby 47:69 som föreslås för ändamålet hundrastgård är en osåld tomt som i
detaljplan är reglerad som tomtmark och ej avsedd för allmän platsmark. I nuläget finns
inga planer på anläggande av en hundrastgård i Borrby. De senaste åren har många stora
satsningar gjorts på allmänna ytor och mötesplatser i Borrby tätort. Ca 150 m från föreslagen yta finns det idag en hundlatrin (i hörnet på kyrkogården) och ca 600 m därifrån har
nyanläggningar gjorts det senaste året med bland annat bänkar och bord och en ny grillplats tillsammans med upprustning av omkringliggande ytor. Här finns stora ytor lämpliga
för rastning av hundar och en hundlatrin finns också utplacerad i anslutning till platsen.
Dock måste man respektera de datum som gäller för koppeltvång för hundar.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2019/166

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-29
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-03-11, § 33
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-01-28 § 7
Medborgarförslag från Jenny Ekman, 2019-01-09
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att fastigheten Borrby 47:69 är en
osåld tomt som i detaljplan är reglerad som tomtmark och ej avsedd för allmän
platsmark, samt att det redan finns stora ytor för hundrastning och flertalet hundlatriner i området.

_______

Beslutet expedieras till:
Jenny Ekman
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 92

Dnr 2018/935

Svar på medborgarförslag från Leif H Hjärre om att bötfälla nedsmutsning
Ärendebeskrivning
Leif H Hjärre kom den 21 augusti 2018 in till kommunen med ett medborgarförslag:
”I ett civiliserat land som Singapore har man sedan länge fäst stor vikt vid att renlighet
tillämpas också på offentliga platser. Sedan femtio år tillbaka gäller sanktioner mot olika
slags nedsmutsning av gator, torg och alla öppna platser. Det är således bl.a. bötesbelagt
att kasta s.k. fimpar, s.k. snusprillor och tomma cigarrettaskar omkring sig. I Kina gällde
samma regler vid mitt första besök i landet för mer än trettio år sedan. På min gårdsplan
framför mitt hus i den lilla byn Gärsnäs måste jag varje vecka plocka upp flera tomma
cigarettpaket och ett tiotal s.k. fimpar kastade av slöa, obetänksamma varelser. Denna
röjning är viktig inte minst med tanke på barnbarnens välbefinnande.
Mitt förslag är att ett bötesbelopp uppgående till ettusen kronor för varje tilltag av
ovanstående art snart fastställes.
Vid ett genomförande av ovanstående skulle Simrishamns kommun komma att framstå som
ett föredöme för Sverige i övrigt.”
Kommunfullmäktige beslutade den 1 december 2018, § 148, att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Leif H Hjärre var inbjuden samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 25 oktober 2018
för att presentera sitt medborgarförslag men svarade inte på inbjudan.
All nedskräpning i Sverige är förbjuden. Förbudet gäller på platser dit allmänheten har
tillträde till eller insyn till och riktar sig till alla, även markägare.
Miljöbalken 15 kap, § 26:
"Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till."

Med skräp menas både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar och fimpar såväl
som större föremål som exempelvis byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik. Den som
med flit eller av oaktsamhet skräpar ner på en plats där allmänheten har tillträde till kan
dömas för nedskräpningen, och straffet är böter eller fängelse i högst ett år.
Miljöbalken 29 kap, § 7:
"Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har
tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år."

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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När det gäller nedskräpning som är mindre allvarlig kan polisen (inte kommunen) bötfälla
på plats, så kallad nedskräpningsförseelse. Boten är på 800 kronor. Enligt Riksåklagarens
föreskrifter handlar det om då någon skräpat ned med små mängder skräp, till exempel
snabbmatsförpackningar, glas- och plastflaskor, olika typer av dryckesförpackningar, engångsgrillar och andra engångsartiklar. Om det handlar om en obetydlig nedskräpning i
förhållande till det skyddssyfte som lagen har ska nedskräpningen bedömas som en ringa
förseelse, som inte är straffbar.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-02
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-10-25, § 207
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-10-01, § 148
Medborgarförslag från Leif H Hjärre, 2018-08-21
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget avslås.

_______
Beslutet expedieras till:
Leif H Hjärre
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 93

Dnr 2018/1075

Medborgarförslag från Kurt Berg om FN-flagga
Ärendebeskrivning
Kurt Berg har 12 september 2018 lämnat in ett medborgarförslag till Simrishamns kommun:
”Hemställer att Simrishamns Kommun anskaffar en FN flagga att pryda en av flaggstängerna utanför stadshuset tillsammans med den svenska flaggan.
Flaggan skall hissa på Allmänna flaggdagar, FN dagen, 24/10, Veterandagen, 29/5 och
andra dagar då det kan anses lämpligt ex. Förre generalsekreteraren Dag Hammarskjölds
namnsdag som var den person som byggde upp FN till en maktfaktor.
Flagga går att köpa på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) under rubriken
Profilchop.”
Kommunfullmäktige beslutade den 1 oktober 2018, § 152 att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut fattas i kommunstyrelsen.
Kurt Berg var inbjuden till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 13 december
2018 för att presentera sitt förslag, men hörsammade inte inbjudan.
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till att införskaffa en FN-flagga och kommer att ta
med förslaget i samband med översyn av reglerna för flaggning i kommunen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-02
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-12-13, § 257
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-10-01, § 152
Medborgarförslag från Kurt Berg, 2018-09-12
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNSTYRELSEN
 Medborgarförslaget bifalles.
_______
Beslutet expedieras till:
Kurt Berg (för kännedom)
Kommunstyrelsen (för beslut)
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 94

Dnr 2018/934

Svar på medborgarförslag från Lars-Olof Lundeberg om en "stig" för
rollator för att komma ner till havet och stranden
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag kom den 28 augusti 2018 in från Lars-Olof Lindeberg, Simrishamn:
”Gör en ”stig” så att rollator kan komma att se havet och stranden. Den bör också ha en
”parkeringsplats” för dessa. ”Stigens” uppgång och nerfart får vara vänlig. P-platser där
det går att sitta ner på rullatorerna eller ”elmobilen”. Jag tror det skulle vara ett mentalt
gott initiativ. ”Stigen” bör vara av räfflad betong. Upp och nerfart varieras eftersom lättare att rulla ner.”
Kommunfullmäktige beslutade 1 oktober 2018, § 149 att överlämna medborgarförslaget
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Lars-Olof Lindeberg bjöds in att presentera sitt medborgarförslag vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 25 oktober 2018 men anmälde förhinder.
I samband med det nu pågående planerings- och utredningsarbetet med Sjöfartsstråket och
Strandpaviljongen kan eventuell lämplig placering och utformning införlivas i projektet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-01
Förslagsskiss, 2019-01-31
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-10-25, § 208
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-10-01, § 149
Medborgarförslag från Lars-Olof Lindeberg, 2018-08-28
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget anses härmed besvarat då det ligger i linje med pågående planerings- och utredningsarbete.
_______
Beslutet expedieras till:
Lars-Olof Lindeberg
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 95

Dnr 2019/167

Svar på medborgarförslag från David Hedvall om att namnge gata som
leder till Haven i Gärsnäs
Ärendebeskrivning
David Hedvall kom den 2 januari 2019 in med ett medborgarförslag: ”Jag föreslår att Simrishamns kommun namnger den i dagsläget namnlösa gatan i Gärsnäs som utgår från
Malmövägen/Gärsnäsvägen och som bland annat leder till Haven Österlen. Politikerna
kan avgöra ett lämpligt namn, men om så önskas kan jag ordna ett par förslag.
Vid avslutandet av Projekt vägval uppmärksammade jag att vägen som dagligen används
som infart till både min fastighet (Haven Österlen) och mina grannars saknar namn. En
del av vägen är en enskild väg som ägs av mig. Den andra delen av vägen är kommunal.
Bygglov för parkering finns även bredvid vägen. I samband med den nya adressättningen
som har gjorts fick min fastighet en belägenhetsadress mot en väg där jag inte har någon
användbar utfart. Om vägen får ett namn blir det enklare för mig och mina grannar att
lämna en vägbeskrivning, för besökare att hitta med GPS samt att minimera risken för
felnavigering i nödsituationer. Även om det är bra skyltat så riskerar besökare till arrangemang stanna längs vägen om navigeringen inte leder till rätt plats. En namngiven
gata vid parkeringen som man istället kan hänvisa till skulle undvika det problemet helt
och hållet. Sammanfattningsvis skulle detta vara till nytta för mig, besökare, trafiksäkerheten och för räddningstjänsten.”
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2019, § 6, att överlämna medborgarförslaget
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
David Hedvall var inbjuden samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 1 mars 2019
för att presentera sitt medborgarförslag men svarade inte på inbjudan.
I projekt Vägval beslutades om adress Gärsnäsvägen 136 för fastigheten Stiby 7:26, Haven. Gärsnäsvägen har namngetts och börjar från sista cirkulationsplatsen i Simrishamn
(riksväg 11) fram till infarten till David Hedvalls fastighet för att sedan övergå i Malmövägen. Enligt Lantmäteriets ”Handbok för belägenhetsadresser” och SIS rapport ”Adressättning i stad och på landsbygd” ska stickvägar inte ha eget namn om adressättning kan ske
från huvudväg.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

54

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-04-25

§ 95 forts

Dnr 2019/167

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-08
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-03-11, § 34
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-01-28 § 6
Medborgarförslag från David Hedvall, 2019-01-02
Jäv
Carl-Göran Svensson (C) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut
i ärendet. I hans ställe tjänstgör Carl Strömberg (M). Kristina Åhberg (M) tjänstgör som
ordförande.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget avslås.

_______

Beslutet expedieras till:
David Hedvall
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 96

Dnr 2019/230

Projektdirektiv Skötsel- och underhållsplaner för grönytor
Ärendebeskrivning
Under flera års tid har arbetet med att ta fram underhållsplaner för olika verksamhetsområden inom samhällsbyggnadsnämnden pågått. Detta i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut 6 december 2010, § 140.
Avseende underhållsplan för grönytor inklusive lekplatser beslutade samhällsbyggnadsnämnden den 20 februari 2014, § 37, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att uppdatera och slutföra arbetet under 2015.
I tjänsteskrivelsen inför beslutet står att en omfattande inventering av kommunens grönytor
(gräsytor, planteringsytor etc.) påbörjades under 2013, där inventering och inmätning av
ytorna genomförts med hjälp av MBK-enheten. Under 2014 skulle inventeringen revideras
och ytornas innehåll identifieras. Därefter skulle ett åtgärdsprogram skapas för att dels
främja, men också förbättra och utveckla nutida löpande skötsel. Det skulle också resultera
i ett åtgärdsprogram för framtida investeringar, reinvesteringar samt förändringar och förbättringar av den offentliga miljön. Underhållsplanerna skulle även omfatta ekonomi och
en kvalitetssäkringsprocess som skulle vara sammankopplade med egenkontrollplan och
verksamhetsplan.
Ett projektdirektiv har nu tagits fram i vilket det beskrivs hur arbetet ska fortskrida för att skötsel- och underhållsplaner för parkmiljö och grönytor ska kunna utarbetas och uppfylla de mål
och det syfte som funnits med dessa planer från början.
Skötselplanen ska utgöra en anvisning för den löpande driften/skötseln av dessa ytor med avseende på kvalitet och frekvens, medan underhållsplanen ska redovisa det underhåll, de reinvesteringar som krävs för att kommunens park- och grönytor ska hålla en god standard och undvika
kapitalförstöring.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-04
Projektdirektiv Skötsel- och underhållsplaner park- och grönytor
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna projektdirektiv Skötsel- och underhållsplaner för park- och grönytor.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2016/375

Kiviks avloppsreningsverk
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har ansökt om tillstånd till utbyggnad av Kiviks avloppsreningsverk (ARV). Kiviks befintliga avloppsreningsverk omfattar anläggningsdelar för mekanisk, biologisk och kemisk behandling av avloppsvatten. Därutöver finns anläggningsdelar för slambehandling.
De planerade förändringarna innebär en ny fristående byggnad utöver befintligt maskinhus,
ombyggnad av befintlig sedimentering till luftningsvolym samt eftersedimentering genom
membranteknik som även möjliggör rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Därigenom uppnås en ny dimensionerande anslutning på av 5 714 pe (personekvivalenter) med ett max GVB på 7 500 pe mot dagens 3 000 pe.
Kiviks avloppsreningsverk har i många år haft periodvisa problem med inkommande belastning och tillskottsvatten. Under perioder på sommaren när befolkningen ökar kraftigt
inom Kiviks avloppsreningsverks upptagsområde uppstår kapacitetsproblem. Kapacitetsproblemen har lett till att länsstyrelsen utfärdat anslutningsstopp för ny bebyggelse kopplad
till Kiviks avloppsreningsverk.
Med denna bakgrund ansökte samhällsbyggnadsnämnden om utökat tillstånd till Länsstyrelsen under 28 april 2016. Ansökan godkändes och nytt tillstånd beviljades enligt miljöbalken 14 december 2017. I Kiviks ARV:s nya tillstånd anges att det nya verket ska vara i
drift senast 14 december 2022, annars förfaller tillståndet. Om tillståndet förfaller krävs en ny
tidskrävande tillståndsprocess. Det är alltså största vikt att kommunen påbörjar åtgärderna i tid.
Med anledning av detta beslutade samhällsbyggnadsnämnden 27 september 2018, § 189,
att godkänna projektdirektiv för Kiviks avloppsreningsverk, bland annat för att projektera
och genomföra om- och tillbyggnaden, samt för att söka bidrag för läkemedelsrening.
Samhällsbyggnadsförvaltningens VA-avdelning ansökte hösten 2018 om bidrag från Naturvårdsverket för att inkludera rening av läkemedel och mikro-föroreningar i Kiviks avloppsreningsverk. Naturvårdsverket beslutade 15 november 2018 att bevilja bidrag till ett
belopp om totalt 19 124 100 kronor enligt förordningen (2018:495) om bidrag för rening
av avloppsvatten från läkemedelsrester. I villkoren för bidraget anger Naturvårdsverket att
färdigställandetiden av anläggningen skall vara senast 31 december 2020.
Sedan bidraget beviljades har samhällsbyggnadsförvaltningens VA-avdelning arbetat med
att detaljprojektera utbyggnaden av Kiviks Avloppsreningsverk med en målsättning att
påbörja upphandling av byggentreprenad innan sommaren 2019.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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För att kunna tillgodose Naturvårdsverket krav på färdigställande av anläggningen tills
2020-12-31 krävs att byggentreprenaden påbörjas tidig höst 2019.
Totalkostnaden för projektet beräknas uppgå totalt till cirka 75 mnkr inklusive nya ledningsdragningar och pumpstationer som krävs enligt bilaga. I dagsläget finns endast cirka
10 mnkr avsatt för projektet under perioden 2019–2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningens VA-avdelning föreslår således att samhällsbyggnadsnämnden äskar om utökad investeringsram för perioden 2019–2020 i projekt 14568, Kiviks
ARV med 65 mnkr för att kunna fortskrida med utbyggnaden av Kiviks avloppsreningsverk.
Fördelning av äskade investeringsmedel per år:
 2019: 25 mnkr
 2020: 40 mnkr
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Investeringskalkyl, 2019-04-11
Komponentfördelningskalkyl, 2019-04-11
Projektbudget, 2019-03-21
Naturvårdsverkets Beslutsmeddelande, 2018-11-15
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-09-27, § 189
Projektdirektiv Kiviks avloppsreningsverk, 2018-09-14
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna utökad investeringsram för perioden 2019–2020 i projekt 14568, Kiviks
ARV med 65 mnkr, med följande fördelning:
o Godkänna utökad investeringsbudget 2019 med 25 mnkr i projekt 14568,
Kiviks ARV.
o Godkänna utökad investeringsbudget 2020 med 40 mnkr i projekt 14568,
Kiviks ARV.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/188

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, val av representanter
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för samhällsbyggnadsnämnden (kommunfullmäktige 2019-03-25, § 76)
företräder samhällsbyggnadsnämnden kommunen som fastighets-/markägare i Vattenrådet
Nybroån, Kabusaån och Tygeån.
Årsstämman för vattenrådet äger rum den 17 maj 2019 och till denna har samhällsbyggnadsnämnden att utse nya ledamöter – en ordinarie och en ersättare – samt ett ombud med
ersättare.
Nuvarande representanter är Christer Vigren (ÖP), ordinarie ledamot, samt Bo Håkansson
(M), ersättare.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-25
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Utse Lage Engebo till ombud för Simrishamns kommun till årsstämman för Vattenrådet Nybroån, Kabusaån och Tygeån



Utse Jan-Erik Persson till ersättande ombud för Simrishamns kommun till årsstämman för Vattenrådet Nybroån, Kabusaån och Tygeån



Utse Mats Arnoldsson till ordinarie ledamot för Simrishamns kommun i styrelsen
för Vattenrådet Nybroån, Kabusaån och Tygeån



Utse Lisa Kvarnbäck till ersättare för Simrishamns kommun i styrelsen för Vattenrådet Nybroån, Kabusaån och Tygeån
_______

Beslutet expedieras till:
Vattenrådet Nybroån, Kabusaån och Tygeån

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-04-25

§ 99

Dnr 2019/120

Förvaltningschefens information
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar:
 Planerade verksamhetsbesök: 17/hamn, 24/5 VA, 4/9 alt 10/9 kost, 16/9 gata/park
 Personalsituation
 Presidiets presentation till ksau; större verksamhetsfrågor
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-04-25

§ 100

Dnr 2019/57

Kurser, konferenser, utbildning
Ärendebeskrivning
Utbildning genom besök i verksamheterna
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Ing-Marie Jacobsen (F!) och Carl-Göran Svensson (C) ska åka på ”Skånsk Landskapsdag” den 9 maj 2019 i Helsingborg.



Övriga som vill deltaga ska göra sin anmälan till nämndsekreterare Annette Knutsson senast den 26 april 2019.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

61

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-04-25

§ 101

Dnr 2019/29

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 70 - Medfinansieringsavtal (tilläggsavtal) för GC-väg Karakås
2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 83 Avsägelse från uppdrag som ersättare, Agneta Åhlin - Lisa Andersson väljs in
3. Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 73 - Förlängning av genomförandeavtal
för del av Simrishamn 3:1 (nuvarande Garvaren 14), Sundprojekt AB
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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