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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Kristina Åhberg (M)
Henric Appelkvist (M)
Carl-Göran Svensson (C)
Mats Arnoldsson (L)
Pär Rosenberg (KD)
Lars Johansson (S) 
Lisa Andersson (S) tjänstgör för Christl Bengtsson (S)
Hans-Olof Höglund (MP) tjänstgör för Jan-Erik Persson (avvek under § 274 
pkt 3, kl 14.30)
Ingmarie Jacobsen (F!)
Lisa Kvarnbäck (MP), (avvek under § 274 pkt 3, kl 14.30)
Thomas Paulsson (SD)
Hans Dahlqvist (SD)

Övriga närvarande: Lage Engebo (M), §§ 243-254 fram till kl 12.15
Carl Strömberg (M), §§ 243-254
Kaj Ovesson (M)
Mats Sundbeck (V), §§ 186-199, §§ 243-254 fram till kl 12.15
Kjell Dahlberg (ÖP)
Jan Dahl (SD)

Tilla Larsson, Jordbruksverket, § 245
Toeodora Heim, konsult för städutredning

Camilla Nilsson, VA-strateg, § 245
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, § 245
Johan Persson, avdelningschef VA, §§ 243-251
Kristina Skaaneland, bygglovsassistent, § 245
Linda Larsson, planarkitekt, §§ 243-251
Malin Alm, exploateringsingenjör, §§ 244-245
Maria Adolfsson, kommunekolog, § 245
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Marie Nirhem, controller, §§ 243-251
Stefan Blomqvist, enhetschef projekt VA, § 244
Susanna Söderberg, enhetschef gata/park, §§ 243-251
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, §§ 243-251
Annette Knutsson, nämndsekreterare
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 243 Upprop och val av justeringsperson 2019/55 5
§ 244 Godkännande av föredragningslistan 2019/56 6
§ 245 Information från Jordbruksverket, Tilla Larsson 2019/457 7
§ 246 Information - Städutredning 2019 2019/1028 8
§ 247 Presentation av medborgarförslag från Kerstin Svens-

son - Ta bort hundförbud på stränder i den lokala ord-
ningsstadgan

2019/946 9

§ 248 Presentation av medborgarförslag från Eva Unosson 
och Linda Stridsberg om hundlatrin vid Skördegatan 
Simrishamn

2019/945 10

§ 249 Presentation av medborgarförslag från Malin Anders-
son - Belysning till återvinningsstation  Skillinge 

2019/944 11

§ 250 Presentation av medborgarförslag från Carin Åström - 
Förbättrad trafiksäkerhet längs Kristianstadsvägen  
Norra infarten 

2019/943 12

§ 251 Presentation av medborgarförslag från Andreas Sjö-
gren om belysning på utegymmet Sankt Olof

2019/942 13

§ 252 Redovisning av delegeringsbeslut 2019/52 14
§ 253 Utse representanter -Tommarpsåns nedre dikningsfö-

retag av år 1928 
2019/457 15

§ 254 Medborgarförslag från Lars Westerlund - Vingar på 
Gärsnäs kvarn

2019/675 16 - 17

§ 255 Markanvisning del av Mellby 27:52 och 3:121 - Ki-
viks Bostads AB

2017/901 18 - 19

§ 256 Markanvisning för Joneberg 3 (bostäder) 2017/900 20 - 21
§ 257 Exploatering Skansen (Garvaren 14), etapp 1, Sund-

projekt
2016/690 22

§ 258 Köpeavtal Hammaren 3 (fd del av Simris 206:1) - AB 
Bil-Bengtsson

2017/84 23 - 24

§ 259 Aktualitetsprövning översiktsplan (2019) 2018/1064 25 - 28
§ 260 Policy och riktlinjer för dagvatten - Simrishamns kom-

mun
2019/761 29 - 30

§ 261 Ansökan om planeringsbesked för fastigheten Tobis-
borg 1:1

2019/764 31 - 32

§ 262 Begäran om planbesked, Borrby 58:3 vid Borrbyst-
rands camping

2019/1005 33 - 34

§ 263 Detaljplan Sandby 16:31 - granskningshandlingar 2019/854 35 - 36
§ 264 Detaljplan Hoby 33:31 - granskningshandlingar 2019/855 37 - 38
§ 265 Detaljplan för Hammenhög 13:12 m fl - granskning 2016/474 39 - 40
§ 266 Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-10-31 2019/388 41
§ 267 MKV - Morgondagens kommunala vattenrening - 

slutredovisning
2018/145 42 - 43

§ 268 Stengården, drifthuset - slutredovisning 2019/1050 44
§ 269 Projektdirektiv Vägvalsstudie för hamnen 2019/1051 45
§ 270 Motion från Mats Bengtsson och Carl-Göran Svensson 2018/632 46 - 47
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

(C) bygg en hall för fotboll inomhus
§ 271 Sammanträdesdagar 2020 2019/1052 48
§ 272 Miljöpris 2019 2019/1009 49
§ 273 Meddelanden 2019/29 50
§ 274 Förvaltningschefens information 2019/120 51
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 243 Dnr 2019/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

_____

5



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 244 Dnr 2019/56

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Genomgång av ärendena vid dagens sammanträde

Ärendebeskrivning

Sammanträdet inleds med föredrag och genomgång av ärendena på dagens föredragnings-
lista. Berörda enhetschefer, avdelningschefer och övriga tjänstepersoner är närvarande vid 
sina respektive ärenden.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 245 Dnr 2019/457

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från Jordbruksverket, Tilla Larsson 

Ärendebeskrivning

Tilla Larsson från Jordbruksverket informerar om dikningsföretag, kommunens olika roller 
och ansvar till exempel som markägare, som samhällsplanerare, som beslutande om bygg-
lov.

_____ 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 246 Dnr 2019/1028

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information - Städutredning 2019

Ärendebeskrivning

Teodora Heim, konsult, presenterar genomförd utredning.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 247 Dnr 2019/946

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Presentationstillfälle av medborgarförslag - Ta bort hundförbud på 
stränder i den lokala ordningsstadgan

Ärendebeskrivning

Kerstin Svensson hr varit inbjuden till dagens sammanträde för att presentera sitt förslag, 
men har anmält förhinder.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 248 Dnr 2019/945

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Presentationstillfälle av medborgarförslag om hundlatrin vid Skördega-
tan Simrishamn

Eva Unosson och Linda Stridsberg har varit inbjudna för att presentera sitt förslag vid da-
gens sammanträde.

Eva Unosson har anmält förhinder. Linda Stridsberg har inte hörsammat inbjudan.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 249 Dnr 2019/944

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Presentationstillfälle av medborgarförslag - Belysning till återvinnings-
station Skillinge

Ärendebeskrivning

Malin Andersson har varit inbjuden att presentera sitt medborgarförslag vid dagens sam-
manträde men har anmält förhinder. (inbjudan hade fastnat i postgången och kommit fram 
väldigt sent)

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 250 Dnr 2019/943

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Presentationstillfälle av medborgarförslag - Förbättrad trafiksäkerhet 
längs Kristianstadsvägen Norra infarten

Ärendebeskrivning

Carin Åström har varit inbjuden att presentera sitt förslag vid dagens sammanträde men har 
inte hörsammat inbjudan.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 251 Dnr 2019/942

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Presentationstillfälle av medborgarförslag - Belysning på utegymmet 
Sankt Olof 

Ärendebeskrivning

Andreas Sjögren har varit inbjuden att presentera sitt medborgarförslag vid dagens sam-
manträde men har inte hörsammat inbjudan.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 252 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 2019-11-12

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 253 Dnr 2019/457

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utse representanter -Tommarpsåns nedre dikningsföretag av år 1928 

Ärendebeskrivning

Tommarpsåns dikningsföretag av år 1928 har kommit in med en begäran om att Kommu-
nen genom en överenskommelse åtar sig 100 % ansvar för drift och underhåll av diknings-
företaget, från utloppet uppströms till Bjärsjö, både vad gäller utförande och kostnader. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 22 augusti 2019, § 175, att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att uppmana styrelsen i dikningsföretaget att 
utlysa årsstämma i syfte att utse ny styrelse och att kommunen ska ha majoritet i styrelsen.

Möte med dikningsföretaget hölls på samhällsbyggnadsförvaltningen den 13 september 
2019 där styrelsefrågan var en diskussionspunkt av flera. Förvaltningen förklarade sam-
hällsbyggnadsnämndens beslut och varför kommunen vill ha majoritet i styrelsen, detta då 
kommunen vill att styrelsesammansättningen ska spegla delägarförhållandet och kommu-
nen är största delägare. Mötet föreslog också att man bör utöka styrelsen till fem ledamö-
ter, idag är det bara tre.

Samhällsbyggnadsnämnden har att utse tre styrelseledamöter till rubricerat dikningsföre-
tag. Som en av ledamöterna väljs samhällsbyggnadsförvaltningens kommunekolog (utses 
av förvaltningschef) och övriga två ledamöter väljs ur samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-17
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-08-22, § 175

Överläggningar

Val av representanter diskuteras.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för klargörande om det 
måste vara representanter som har förtroendeuppdrag i samhällsbyggnadsnämnden.

_______
Beslutet expedieras till:
Tommarpsåns nedre dikningsföretag av år 1928 (för kännedom)
samhällsbyggnadsförvaltningen
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 254 Dnr 2019/675

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag från Lars Westerlund - Vingar på Gärsnäs kvarn 

Ärendebeskrivning

Lars Westerlund skriver i sitt medborgarförslag ”Kommunen bör ta initiativet till
att den ”mölla” (kvarn) som finns i Gärsnäs får tillbaka sina vingar som p.g.a. åldersskäl 
togs bort för ett antal år sedan. Det är skamligt att sådana här gamla kulturreliker ska stå 
och se ut på detta sätt. Försök lär ha gjorts men utan framgång. Det är hög tid att ta tag i 
detta igen och se till att det blir resultat denna gång.”

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2019, § 119 att överlämna förslaget till sam-
hällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Lars Westerlund bjöds in till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 augusti 
2019 men närvarade inte.

Vingarna på Gärsnäs mölla har utretts och varit uppe för kommunalt beslut vid ett flertal 
tillfällen, senast vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 9 mars 2017, § 45.

Vid tidigare kommunala beslut om att sälja fastigheten Stiby 1:107, som Gärsnäs mölla 
ligger på, har bedömningen gjorts att en återmontering av vingarna före försäljning eller 
krav på att dessa ska monteras av eventuell köpare inverkar menligt på möjligheten till 
försäljning. 
Detaljplanen för fastigheten Stiby 1:107 medger att kvarnen och eventuell tillbyggnad an-
vänds som bostad.
Utdrag ur detaljplanhandlingen, ”En kvarn som ska fungera som bostad kan i princip inte 
ha kvar sina vingar, då vingarna kräver en motvikt inne i kvarnen som inkräktar på utrym-
met som är tänkt till bostadsyta”.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27, § 119
Medborgarförslag från Lars Westerlund
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-03-09, § 45
Planhandlingar Stiby 1:107, lagakraft 2013-12-27
Tillägg till plankarta Stiby 1:107
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 254 forts Dnr 2019/675

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medborgarförslaget avslås, med hänvisning till det som anförs ovan i ärendet.

_______

Beslutet expedieras till:
Lars Westerlund
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 255 Dnr 2017/901

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Markanvisning del av Mellby 27:52 och 3:121 - Kiviks Bostads AB 

Ärendebeskrivning

Fastigheterna Mellby 27:52 (del av) och Mellby 3:121 har en total yta om cirka 13 000 m² 
och är i översiktsplanen utpekade som utbyggnadsområden för bostadsändamål. Området 
ägs av Simrishamns kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 7 december 2017, § 209, att en markanvisningstäv-
ling för fastigheterna Mellby 27:52 och Mellby 3:121 skulle anordnas. 
Två förslag inkom till förvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 au-
gusti 2018, § 149, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett planavtal och markanvis-
ningsavtal mellan Simrishamns kommun och Stadstudio, exploatören bakom det vinnande 
förslaget ” Kiviks trädgårdar”. Exploatören har sedan valt att bilda ett helägt bolag, Kivik 
Bostads AB, för just exploateringsprojektet i Kivik. Planavtalet ingicks med Kivik Bostads 
AB, den 12 september 2018.

En markanvisning är legaldefinierad som ”en överenskommelse mellan en kommun och en 
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna vill-
kor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt 
markområde för bebyggande”. I ett projekt som detta, där exploatören är med tidigt i pro-
cessen, är det lämpligt att först ingå ett markanvisningsavtal för att slå fast de grundläggan-
de villkoren för arbetet framåt och den framtida marköverlåtelsen, för att sedan, när detalj-
planen närmar sig antagande, ingå ett mer detaljerat genomförandeavtal.

Kivik Bostads AB undertecknade 23 september 2019 markanvisningsavtalet som nu är 
föremål för godkännande av Simrishamns kommun.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 5 november 2019
Markanvisningsavtal, undertecknat 23 september 2019

Förslag till beslut på sammanträdet

Carl-Göran Svensson (C): I enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
föreslå kommunfullmäktige: godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal och ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att slutföra markanvisningsprocessen; godkännande 
av genomförandeavtal och därpå följande försäljning av markområdet.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 255 forts Dnr 2017/901

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ing-Marie Jacobsen (FI): Avslag, det vill säga att upprättat förslag till markanvisningstal 
ska inte godkännas och processen ska avbrytas.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Carl-Gö-
ran Svenssons förslag.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal. 
 Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att slutföra markanvisnings-processen: 

godkännande av genomförandeavtal och därpå följande försäljning av markområ-
det.

Reservationer

Ing-Marie Jacobsen (FI) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Kivik Bostads AB (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 256 Dnr 2017/900

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Markanvisning för Joneberg 3 (bostäder) 

Ärendebeskrivning

Nybo Bostadsutveckling AB, som innehar markanvisning för Joneberg 2, inkom den 22 
oktober 2019 med en skrivelse avseende intresse av att genom fastighetsreglering få för-
värva även intilliggande fastighet Joneberg 3 för att kunna bebygga de båda fastigheterna i 
ett sammanhang.

Enligt gällande riktlinjer för markanvisningar ska större projekt i första hand anvisas ge-
nom markanvisningstävling eller anbudsförfarande. Direktanvisning kan endast ske om 
markområden som annonserats ut som tävling eller anbud utan att anbud inkommit inom 
utannonserad tid eller till en exploatör som har en särpräglad idé för markområdet eller till 
bostäder som riktar sig särskilt till någon av de utpekade grupperna i kommunens bostads-
försörjningsprogram.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 2017, § 208, om att ge samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att bjuda in till en markanvisnings-tävling på fastigheten 
Joneberg 3. Detta uppdrag här ännu inte fullföljts utan avvaktar att de projekt som tidigare 
varit föremål för markanvisningstävling (Joneberg 8–9 och delar av Mellby 27:52 och 
3:121) först ska bebyggas.

Marken mellan Joneberg 2 och 3 (del av Simrishamn 2:1) är planlagd som allmän plats för 
torg och gågata. Nybo Bostadsutveckling AB föreslår att även denna mark ska föras till 
Joneberg 2. Detta är emellertid inte möjligt eftersom kommunen är huvudman för allmän 
plats och därmed ska äga och förvalta marken. Kommunen har en skyldighet att utföra 
allmän plats och denna skyldighet skulle inte heller försvinna vid en fastighetsreglering av 
marken. I stället är kommunen skyldig att lösa in marken om någon annan äger den. En 
detaljplaneändring bedöms inte heller vara aktuell med tanke på att genomförandetiden är 
15 år från laga kraftdatum 17 juli 2012.

Sammanfattningsvis är bedömningen att en fastighetsreglering inte är aktuell på grund av 
att:

 marken delvis är planlagd som allmän plats,
 det finns ett beslut om att Joneberg 3 ska bjudas ut genom markanvisningstävling,
 den tänkta byggnationen uppfyller inte kraven, i de av kommunfullmäktige besluta-

de riktlinjerna för markanvisning, för direktanvisning.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 256 forts Dnr 2017/900

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, 7 november 2019
Skrivelse från Nybo Bostadsutveckling AB, inkommen 22 oktober 2019
Detaljplan för Joneberg 1 i Simrishamn, laga kraftvunnen 17 juli 2012

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Med hänvisning till gällande riktlinjer avvisas Nybo Bostadsutveckling AB´s fram-
ställan att genom direktanvisning förvärva Joneberg 3. 

 Markanvisningstävling ska starta senast 31 mars 2020.

_______

Beslutet expedieras till:
Nybo Bostadsutveckling AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen (uppdrag)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 257 Dnr 2016/690

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Exploatering Skansen (Garvaren 14), etapp 1, Sundprojekt - köpeavtal 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 27 februari 2017, § 29, att anvisa del av fastigheten Simris 
206:1, sedermera avstyckad till Garvaren 14, till Sundprojekt AB, och 1 oktober 2018, § 
172, att på företagets begäran förlänga avtalet. Företaget har fullföljt sitt åtagande enligt 
avtalet och har därför rätt att förvärva fastigheten för det i genomförandeavtalet över-
enskomna priset om 2 000 000 kr. Företagets sökta bygglov för ett flerbostadshus inom 
Garvaren 14 vann laga kraft 12 april 2019 och byggstart planeras ske under hösten.

Exploatören Sundprojekt AB har bildat ett nytt bolag, Fastighetsbolaget Garvaren AB, som 
ska stå som köpare av Garvaren 14. Enligt Kommunfullmäktiges beslut 27 februari 2017, § 
29, ges samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att fullfölja genomförandeavtalet, det vill 
säga besluta om att godkänna köpeavtalet.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-04
Genomförandeavtal, undertecknat 20 mars 2017
Köpeavtal, inkommet 15 november 2019
Kommunfullmäktiges beslut, 27 februari 2017, § 203

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Garvaren 14 till 
Fastighetsbolaget Garvaren AB.

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsbolaget Garvaren AB
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§ 258 Dnr 2017/84

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Köpeavtal Hammaren 3 (fd del av Simris 206:1) - AB Bil-Bengtsson 

Ärendebeskrivning

I samband med att Kommunfullmäktige den 27 november 2006, § 161, beslutade om en 
försäljning av det som nu är Hammaren 2, beslutades även att AB Bil-Bengtsson skulle få 
option på det aktuella området fram till och med 20 september 2009. AB Bil-Bengtsson 
inkom den 12 augusti 2009 med en begäran om att få genomföra köpet av det aktuella om-
rådet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 april 2010, § 155 att ge samhällsbygg-
nadsförvaltningen i uppdrag att redovisa ett förslag till markanvisningsavtal med AB Bil-
Bengtsson, ett avtal tänkt att ersätta optionsavtalet.

Under 2014 kontaktade AB Bil-Bengtsson samhällsbyggnadsförvaltningen om att få till-
gång till det aktuella området. Tanken vid denna tidpunkt var att samarbeta med något livs-
medelsförsäljningsföretag vilket inte gällande detaljplan tillåter. Den 4 december 2015 
inkom AB Bil-Bengtsson med en begäran om planbesked för Hammaren 2 och det aktuella 
markområdet. AB Bil-Bengtsson ville få prövat om att få till stånd en ny detaljplan som 
tillåter handel med livsmedel samt en ny in- och utfart direkt med riksväg 9/11. Den av 
Kommunstyrelsen beställda fördjupade handelsutredningen redovisades den 15 juni 2016 
och visade på att distanserad livsmedelshandel vid stadens entré skulle innebära negativ 
konkurrens för den befintliga livsmedelshandeln i staden i övrigt. Samhällsbyggnadsnämn-
den beslutade den 22 september 2016, § 134, att inte lämna planbesked. Det beslutades 
också att Bil-Bengtssons ”option” för området skulle upphöra att gälla om företaget inte 
redovisade ett förslag som överensstämmer med detaljplanebestämmelserna på fastigheten 
innan årsskiftet 2016-2017.

AB Bil-Bengtsson önskade, i skrivelse daterad 19 december 2016, att få sin ”option” för 
del av Simris 206:1, belägen direkt väster om Hammaren 2 (vilken de äger genom sitt bo-
lag GRB Österlen H2 AB), förlängd till och med 30 juni 2017. (Det ursprungliga options-
avtalet var från 2006.) AB Bil-Bengtsson uppgav att förhandlingar med en intresserad ak-
tör pågick men att färdiga besked/ritningar inte funnits för inlämning innan årsskiftet 
2016/2017. Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 9 mars 2017, § 42, att ge förvaltningen i 
uppdrag att förhandla fram ett genomförandeavtal med AB Bil-Bengtsson avseende det 
aktuella området. Markområdet avstyckades 19 juni 2017 till en egen fastighet, Hammaren 
3. Kommunens motpart är Bil-Bengtssons bolag GRB Österlen H2 AB, som också står 
som ägare till Hammaren 2. Genomförandeavtal godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 
den 17 augusti 2017, § 123, och av Kommunfullmäktige den 30 oktober 2017, § 157. Av 
Kommunfullmäktiges beslut framgår att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att full-
följa genomförandeavtalet. 
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§ 258 forts Dnr 2017/84

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

GRB Österlen H2 AB har fullföljt de åtaganden som ställdes som krav för överlåtelse av 
fastigheten och bolaget har den 16 oktober 2019 undertecknat samhällsbyggnadsförvalt-
ningens förslag till köpeavtal.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 7 november 2019
Köpeavtal, inkommet 18 oktober 2019
Genomförandeavtal, undertecknat 11 december 2017

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Hammaren 3 till 
GRB Österlen H2 AB.

_______

Beslutet expedieras till:
GRB Österlen H2 AB
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§ 259 Dnr 2018/1064

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Aktualitetsprövning översiktsplan (2019) 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 30 november 2015, § 216, Framtiden - Översiktsplan för 
Simrishamns kommun. Översiktsplanen vann laga kraft den 15 mars 2017.

Översiktsplanen är kommunens övergripande strategiska dokument som beskriver kommu-
nens viljeinriktning angående mark- och vattenanvändning och är vägledande kring hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

I enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (PBL), ska varje kommun 
ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Kommunfullmäktige ska minst 
en gång under mandatperioden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven 
i 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    
       miljökvalitetsnormer, 

   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 utveckling 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 upphöra, och 

   8. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och
      skälen för avvikelsen. Lag (2018:1732) 

25



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 259 forts Dnr 2018/1064

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Till kommunens översiktsplan finns ett tillägg, en vindkraftsplan, Tema vindkraft, som 
antogs den 19 december 2011, § 180. Vid en aktualitetsprövning prövas översiktsplanen 
tillsammans med det tematiska tillägget som en helhet. 

Arbete pågår med de tematiska tilläggen/fördjupningarna – Havsplan och kustzonsanalys 
samt Arkitektur- och kulturmiljöprogram. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2019, § 62, att tillsätta en tillfällig referensgrupp 
(senare benämnd samrådsgrupp) bestående av kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter 
samt ordförande och 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämn-
den, för det kommande arbetet med aktualitetsprövningen av översiktsplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 18 juni 2019, § 147, att godkänna projektdirektivet 
Aktualitetsprövning, Framtiden – översiktsplan för Simrishamns kommun.

Under arbetsprocessen inför aktualitetsprövningen har arbetet samordnats inom projektets 
styrgrupp som har bestått av tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen. Analys, 
dialog, avstämning och förankring av aktualitets-prövningen har gjorts med den politiska 
samrådsgruppen för projektet. Dialog har även kontinuerligt förts med ett stort antal tjäns-
tepersoner från kommunens olika förvaltningar och översiktsplanen har analyserats utifrån 
Boverkets riktlinjer samt Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse. 

Länsstyrelsen bedömer i den sammanfattande redogörelsen (inkom 25 mars 2019) att 
”översiktsplanen i huvudsak är aktuell men att det finns sakfrågor där översiktsplanen inte 
är tillräckligt vägledande”. Förvaltningen och samrådsgruppen delar Länsstyrelsens upp-
fattning och anser att översiktsplanen i stora drag fortfarande är aktuell men att det finns 
brister i gällande översiktsplan kring frågor som rör infrastruktur samt att kapitlet som be-
rör Simrishamns stad är i behov av att fördjupas.

De områden där översiktsplanen inte anses vara tillräckligt vägledande föreslås att hanteras 
via tematiska tillägg och fördjupning av översiktsplanen. Genom att ta fram tematiska 
tillägg/fördjupningar kan översiktsplanen aktualiseras utan att hela översiktsplanen behövs 
göras om.

Infrastruktur är en av kommunens viktigaste frågor och flertalet av översiktsplanens ställ-
ningstaganden angående infrastruktur bedöms inte längre vara aktuella vilket försvårar 
kommunens strategiska arbete. Av denna anledning föreslår förvaltningen och samråds-
gruppen att en Infrastrukturplan tas fram som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Förvaltningen och samrådsgruppen föreslår också att en fördjupad översiktsplan för Sim-
rishamns stad tas fram som bland annat beskriver hur en förtätning kan ske och hur till-
kommande bebyggelseområden kan utvecklas. Inom denna planering görs en fördjupad 
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§ 259 forts Dnr 2018/1064

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

analys av de målkonflikter som uppstår vid omvandling och ianspråktagande av idag obe-
byggda områden. 
I och med planläggningen av Skansenområdet i centrala Simrishamn så har ny kunskap 
tillkommit som har betydelse för stadens framtida utveckling. Översiktsplanen bedöms inte 
heller vara tillräckligt vägledande när det gäller hamnens framtida utveckling. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 september 2019, § 191, att uppdra till sam-
hällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en vägvalsstudie/ hamnutredning som komplet-
terar aktualitetsprövningen av översiktsplanen alternativt utgör en del av fördjupningen 
över Simrishamns stad i samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen. 

I framtiden finns möjlighet att ta fram fördjupningar för fler av kommunens tätorter.

Beslutsunderlag

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-07
 Rapport - Aktualitetsprövning av Simrishamns kommuns översiktsplan, 2019-11-

07
 Länsstyrelsens sammanfattade redogörelse, 2019-03-25
 Framtiden – översiktsplan för Simrishamns kommun, KF 2015-11-30, § 216

Vindkraftsplan - Tema Vindkraft, KF 2011-11-19, § 180

Tilläggsyrkanden

Mats Arnoldsson (L): Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att under första kvarta-
let 2020 återkomma med projektdirektiv för fördjupning av Simrishamns stad respektive 
Infrastrukturplan. Projektdirektiv ska innehålla uppskattningar samt tidtabeller för arbete 
och slutredovisning.

Beslutsgång

Ordförande ställer först proposition på förslag om att föreslå kommunfullmäktige besluta 
godkänna Aktualitetsprövningen av Simrishamns kommuns översiktsplan, innebärande att 
översiktsplanen är i huvudsak aktuell, samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta 
fram förslag till följande tematiska tillägg och fördjupningar till översiktsplanen: 

o Fördjupning av Simrishamns stad
o Infrastrukturplan

 
och finner att nämnden beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna Aktualitets-
prövningen av Simrishamns kommuns översiktsplan, innebärande att översiktsplanen är i 
huvudsak aktuell, samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till 
följande tematiska tillägg och fördjupningar till översiktsplanen.
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§ 259 forts Dnr 2018/1064

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång tilläggsyrkande

Därefter ställer ordförande proposition på Mats Arnoldssons tilläggsyrkande och finner att 
nämnden beslutat bifalla det samma.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att under första kvartalet 2020 åter-
komma med projektdirektiv för fördjupning av Simrishamns stad respektive Infra-
strukturplan. Projektdirektiv ska innehålla uppskattningar samt tidtabeller för arbete 
och slutredovisning.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Godkänna Aktualitetsprövningen av Simrishamns kommuns översiktsplan, innebä-
rande att översiktsplanen är i huvudsak aktuell, samt att

 uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till följande tematiska 
tillägg och fördjupningar till översiktsplanen: 

o Fördjupning av Simrishamns stad
o Infrastrukturplan

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Samhällsbyggnadsförvaltningen (uppdrag)
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§ 260 Dnr 2019/761

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Policy och riktlinjer för dagvatten - Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

I Framtiden Översiktsplan för Simrishamns kommun, som vann laga kraft den 15 mars 
2017, § 216, anges som ett ställningstagande att kommunen ska ta fram en dagvattenpolicy 
med tydliga riktlinjer. 

Det saknas i dagsläget en samsyn om hur dagvatten ska hanteras inom kommunen och del-
vis även vems ansvar det är att hantera frågan. Att ta fram en Policy och riktlinjer för dag-
vatten gör det möjligt för kommunen att lyfta framtidsfrågor som klimatförändringar, 
livsmiljöer för växter och djur, hushållning med vatten, men även akuta översvämnings-
problem. Genom att ta ställning till hur kommunen är rustad att möta dessa utmaningar och 
hur vi ska hantera dem kan kommunens resurser användas mer effektivt.

Genom att skapa riktlinjer för ett fungerande dagvattenhanteringssystem minskas miljöbe-
lastningen på våra vattendrag vilket bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan 
uppnås och möjligheten att ta hand om framtida skyfall ökar. Dessutom bör möjligheten till 
cirkulära vattentjänster inom dagvattenhanteringen utredas, då cirkulära vattentjänster är 
ett av samhällsbyggnadsnämndens mål.

Projektet är ett samarbete mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund, samhällsbygg-
nadsförvaltningen och framtida kommunalt driftsbolag för VA.

Projektet med framtagande av Policy och riktlinjer för dagvatten kan påbörjas när projektet 
VA-tillgången i Simrishamns kommun - för befintliga planer och utbyggnadsområden har 
avslutats, då det senare är prioriterat och båda projekten kräver samma personal och kom-
petenser.

Arbetet med att ta fram Policy och riktlinjer för dagvatten för Simrishamns kommun be-
räknas påbörjas efter sommaren 2020. Arbetet beräknas att ta cirka ett år. 

Finansiering

Projektet finansieras inom driftsbudgeten för samhällsbyggnadsnämnden, Ystad-Österlenregio-
nens miljöförbund och framtida kommunalt driftsbolag för VA.
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§ 260 forts Dnr 2019/761

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-25
Projektdirektiv Policy och riktlinjer för dagvatten för Simrishamns kommun

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna förslaget till projektdirektiv för framtagande av Policy och riktlinjer för 
dagvatten för Simrishamns kommun.

_______

Beslutet expedieras till:
carina.barthel@ystadosterlenmiljo.se
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§ 261 Dnr 2019/764

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om planeringsbesked för fastigheten Tobisborg 1:1 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beviljade den 29 september 2019, § 203 planbesked för fastig-
heten Tobisborg 1:1 med syftet att kommunen skulle lämna in en ansökan om planerings-
besked till länsstyrelsen.

Ansökan omfattar del av fastigheten Tobisborg 1:1. Sökanden önskar pröva möjligheten att 
etablera ett område för en ny campinganläggning på en yta om cirka 8–9 hektar av den 
totalt cirka 15 hektar stora fastigheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen hade den 17 oktober 2019 ett planmöte med Länsstyrelsen 
i Malmö i syfte att klarlägga vilka handlingar som krävs för en komplett ansökan om pla-
neringsbesked och för att förtydliga förutsättningarna.

Sammanfattningsvis ser Länsstyrelsen svårigheter med att lämna ett planerings-besked i 
tidigt skede av planeringsprocessen i det aktuella ärendet då planärendet inte kan hanteras 
utan att en strategisk miljöbedömning görs och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Vid en begäran om planeringsbesked behöver det finnas en redovisning av hur de rådande 
riksintressena och miljökvalitetsnormerna för vatten påverkas av de föreslagna åtgärderna. 
Området ligger inom vattenskyddsområde.

Vidare måste en dispens avseende artskyddet för hasselmöss (vars livsmiljö finns i områ-
det) kunna lämnas för att en detaljplan ska kunna genomföras. Länsstyrelsen bedömning är 
att möjligheten för en dispens är ytterst begränsad.

Att det aktuella området gränsar till ett Natura 2000-område gör att det kommer att krävas 
tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som kan påverka miljön i natur-
området. Kraven gäller oavsett om en verksamhet eller åtgärd sker inom eller utanför ett 
Natura 2000-område. Det är påverkan på miljön i sin helhet som ska bedömas.

Stora delar av det aktuella området ligger inom strandskydd. Länsstyrelsen kan inte se att 
det finns några särskilda skäl enligt miljöbalken för att upphäva strandskyddet inom detta 
område mot bakgrund av den föreslagna exploateringen.
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§ 261 forts Dnr 2019/764

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-05
Länsstyrelsens kommentar till minnesanteckningarna, 2019-11-12
Länsstyrelsen i Malmö - minnesanteckningar från planmöte om planeringsbesked för To-
bisborg 1:1, 2019-10-17
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-09-29, § 203
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-11
Ansökan om planbesked med bilagor från Håkan Mårtensson, 2019-08-09

Förslag till beslut på sammanträdet

Carl-Göran Svensson (C): I enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag.

Ing-Marie Jacobsen (FI): Avslag, det vill säga avsluta ansökan om planeringsbesked och 
avskriva planarbetet.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Carl-Gö-
ran Svenssons förslag.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Plankostnadsavtal ska upprättas innan arbetet med ansökan om planeringsbesked 
påbörjas. 

 Underlag till begäran om planeringsbesked inklusive miljökonsekvens-beskrivning 
upprättas av samhällsbyggnadsförvaltningen.

 Underlag, ansökningshandlingar och utredningar bekostas av Håkan Mårtensson.

Reservationer

Ing-Marie Jacobsen (FI) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

_______

Beslutet expedieras till:
Håkan Mårtensson
Byggnadsnämnden (för kännedom)
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§ 262 Dnr 2019/1005

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om planbesked, Borrby 58:3 vid Borrbystrands camping 

Ärendebeskrivning

Begäran om planbesked för ändring av detaljplan vid Borrbystrands camping på, på fastig-
heten Borrby 58:3 inkom den 25 oktober 2019. Syftet är att möjliggöra för fastighetsägaren 
till Borrby 58:5, Borrbystrands camping, att förvärva en del mark (A på flygfoto) som idag 
är planlagd som parkeringsyta för att kunna anlägga en minigolfbana.

Hela fastigheten Borrby 58:3 ägs av Simrishamns kommun.

Gällande detaljplan som vann laga kraft 10 maj 2012, anges för aktuell yta som ändamål 
parkeringsplats med kommunen som huvudman. Detaljplanen är inte genomförd fullt ut, 
vilket innebär att ytan ännu inte är iordningställd för parkeringsplatser.

Bedömningen är att en ändring av detaljplanen är möjlig att genomföra parallellt med att 
pågående badplatsutredning kan visa på eventuellt behov av ytterligare parkeringsplatser 
under badsäsongen till Borrby strand. 

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 kommun har i angränsande område en bostadstomt, Borrby 58:7,
(C på flygfoto) som saknar tillfartsmöjligheter samt en tennisbana (B på flygfoto) på kom-
munal allmän platsmark som ägs av Borrbystrands camping. Dessa områden ligger inom 
en äldre detaljplan som vann laga kraft 15 augusti 1986. Tennisbanan bör planläggas inom 
kvartersmark och mark planläggas som tillfartsväg för bostadstomten för att möjliggöra en 
överlåtelse av marken för tennisbanan och en försäljning av en attraktiv kommunal bo-
stadstomt. Bedömningen är att även dessa åtgärder kan prövas i en eventuell planprocess 
för minigolfbana.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-07
Begäran/ansökan om planbesked, 2019-10-25
Detaljplan för Borrby 58:3, 58:5 samt del av 46:31 (Borrby camping), laga kraft 2012-05-
10. 
Detaljplan för Borrby 58:3 mfl, laga kraft 1986-08-15.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 262 forts Dnr 2019/1005

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ändring av detaljplaner för Borrby 58:3 för prövning av användning och 
ändamål. 

 Planprövning kan prövas genom begränsat standardförfarande.
 Plankostnadsavtal enligt gällande plantaxa ska upprättas innan planarbete påbörjas. 
 Planhandlingar och utredningar upprättas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
 Planhandlingar och utredningar bekostas av Fredrik Persson. 
 Plankostnad för tillfartsväg till kommunal bostadstomt (Borrby 58:7) bekostas av 

Samhällsbyggnadsnämnden vilket regleras i plankostnadsavtalet.

Avgift

Avgift för positivt planbesked enligt plantaxa är 15 000 SEK, 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:
Fredrik Persson
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 263 Dnr 2019/854

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan Sandby 16:31 - granskningshandlingar 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 augusti 2019, § 178, att medge planprövning 
genom samordnat förfarande, upphävning för delar av område inom fastighet Sandby 
16:31 vilka kommer strida mot kommande vägplan för den nationella cykelleden Sydkust-
leden mellan Skillinge och Hammar.

Genom samordnat förfarande följer detaljplanehandlingarna den parallella processen för 
Trafikverkets vägplan, så att handlingar kan samordnas och ställas ut samtidigt. 
Eftersom samrådskretsen bedöms vara densamma för detaljplaneändringen som för Trafik-
verkets vägplan kan kommunen i detaljplaneprocessen gå direkt till granskningsskede ef-
tersom samråd för utformningsförslaget av vägplanen genomfördes sommaren 2018.

Trafikverkets granskningshandlingar till vägplan planeras att ställas ut för allmänheten 
månadsskiftet november – december 2019. 

Syftet med detaljplan för Sandby 16:31 är att upphäva den del inom fastighet Sandby 16:31 
som idag har användningsområde prickad mark för bostadsändamål, skydd för siktskym-
mande. 

Gällande användningsområde strider mot kommande vägplan för den nationella cykelleden 
Sydkustleden mellan Skillinge och Hammar.

När detaljplanen för upphävande av den del av fastighet Sandby 16:31 som anger prick-
mark för bostadsändamål, skydd, siktskymmande, har vunnit laga kraft kan Trafikverkets 
vägplan antas och den nationella cykelleden mellan sträckan Skillinge – Hammar kan fär-
digställas enligt nuvarande tidplan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Trafikverket 4 november 2019 träf-
fat och informerat berörda fastighetsägare. 

I gällande översiktsplan ”Framtiden” antagen 15 mars 2015, § 216, är ställningstagandet 
följande för området Mälarhusen:
I området finns stora allmänna intressen och värden att värna: jordbruksmark, friluftsliv, 
turism, fritidsanläggningar, cykelvägar, sandmarker, natur – och kulturmiljön i stort och 
stränder. Ny bebyggelse anses kunna skada områdets speciella karaktär, också med hän-
visning till riksintressenas värden. 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 263 forts Dnr 2019/854

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplanens syfte att möjliggöra genomförande av vägplan för nationell cykelled för Syd-
kustleden hör till ett allmänt intresse och följer översiktsplanens intentioner.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28
Planhandlingar för Sandby 16:31 (plankarta med tillhörande beskrivning)
Miljöundersökning för Sandby 16:31 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planbesked 2019-08-22 §178

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna granskningshandlingar avseende detaljplan Sandby 16:31 enligt samord-
nat förfarande.

 Godkänna miljöundersökning för Sandby 16:31.

_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverket – Wali Hamid (Projektledare)
Fastighetsägare – Gunilla Abejon, Hans Knutsson
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 264 Dnr 2019/855

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan Hoby 33:31 - granskningshandlingar 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 augusti 2019, §178, att medge planprövning 
genom samordnat förfarande, upphävning för delar av område inom fastigheten Hoby 
33:31 vilka kommer strida mot kommande vägplan för den nationella cykelleden Sydkust-
leden mellan Skillinge och Hammar.

Genom samordnat förfarande följer detaljplanehandlingarna den parallella processen för 
Trafikverkets vägplan så att handlingar kan samordnas och ställas ut samtidigt. 

Eftersom samrådskretsen bedöms vara densamma för detaljplaneändringen som för trafik-
verkets vägplan kan kommunen i detaljplaneprocessen gå direkt till granskningsskede ef-
tersom samråd för utformningsförslaget av vägplanen genomfördes sommaren 2018.

Trafikverkets granskningshandlingar till vägplan planeras att ställas ut för allmänheten 
månadsskiftet november – december 2019. 

Syftet med detaljplan för Hoby 33:31 är att upphäva den del inom fastigheten Hoby 33:31 
som idag har användningsområde prickad mark (mark som ej får bebyggas) för bostadsän-
damål. Gällande användningsområde strider mot kommande vägplan för den nationella 
cykelleden Sydkustleden mellan Skillinge och Hammar.

När detaljplanen för upphävande av den del av fastighet Hoby 33:31 som anger prickmark 
för bostadsändamål har vunnit laga kraft kan Trafikverkets vägplan antas och den nationel-
la cykelleden mellan sträckan Skillinge och Hammar kan färdigställas enligt nuvarande 
tidplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Trafikverket den 4 november 2019 
träffat och informerat berörda fastighetsägare. 

I gällande översiktsplan ”Framtiden” antagen 15 mars 2015, § 216, är ställningstagandet 
följande för området Mälarhusen:
I området finns stora allmänna intressen och värden att värna: jordbruksmark, friluftsliv, 
turism, fritidsanläggningar, cykelvägar, sandmarker, natur – och kulturmiljön i stort och 
stränder. Ny bebyggelse anses kunna skada områdets speciella karaktär, också med hän-
visning till riksintressenas värden. 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 264 forts Dnr 2019/855

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplanens syfte att möjliggöra genomförande av vägplan för nationell cykelled för syd-
kustleden hör till ett allmänt intresse och följer översiktsplanens intentioner.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-29
Planhandlingar för Hoby 33:31 (plankarta med tillhörande beskrivning)
Miljöundersökning för Hoby 33:31 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planbesked, 2019-08-22 §178

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna granskningshandlingar avseende detaljplan Hoby 33:31 enligt samordnat 
förfarande.


 Godkänna miljöundersökning för Hoby 33:31.

_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverket – Wali Hamid (Projektledare)
Fastighetsägare – Erik Wihlborg 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 265 Dnr 2016/474

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Hammenhög 13:12 m fl - granskning 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 30 juni 2016, § 98, positivt planbesked till att ta fram 
en ny detaljplan över skolområdet i Hammenhög. Vid detta tillfälle beslutades också att 
planprövningen sker med standardförfarande. Ansökan om planmedgivande är gjord av 
fastighetsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan är gjord för att möjliggöra 
framtida försäljning av mark till privata aktörer. 

Syftet med detaljplanen är att reglera markanvändningen så att den stämmer överens med 
den aktivitet som råder i området idag och för att en framtida försäljning av mark till priva-
ta aktörer ska vara möjlig. Vidare är syftet att ta tillvara de kulturvärden som finns inom 
planområdet. 

Förslag till detaljplan för Hammenhög 13:12 m.fl. har varit föremål för samråd under peri-
oden 10 november - 7 december 2018. Samrådsredogörelse är upprättad. Totalt kom det in 
tolv yttranden under samrådstiden. Efter samrådstidens slut har det inkommit ytterligare ett 
yttrande. Sammanfattningsvis har inkomna yttranden främst handlat om risker och påver-
kan på dikningsföretag som finns inom planområdet, hur dagvattenfrågan löses, påverkan 
på statusen för vattenförekomst (miljökvalitetsnormer, MKN) samt bullerpåverkan och 
risksituation på grund av farligt gods-led från väg 9.

Plankartan har justerats efter inkomna synpunkter. Prickmark har tagits bort, y-område har 
ändrats till g-område, mark föreslagen som R (besöksanläggning) ändras till SR (skola och 
besöksanläggning), gränser vid kvartersmark för bostadsändamål har justerats. Påverkan på 
dikningsföretag och dess båtnadsområde har utretts. Dagvattenutredning har upprättats av 
konsult (Sweco).

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-21
Granskningshandlingar (plankarta, planbeskrivning, behovsbedömning), 2019-11-21
Samrådsredogörelse, 2019-11-21
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planmedgivande, 2016-06-30, § 98
Begäran om planbesked från fastighetsenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-05-
23
Detaljplan-stadsplan för Hammenhögs stationssamhälle, 1965-05-20
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 265 forts Dnr 2016/474

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna planhandlingarna för Hammenhög 13:12 m.fl. för granskning. 
 Godkänna samrådsredogörelsen.

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 266 Dnr 2019/388

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-10-31 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende 
perioden januari-oktober 2019. På årsbasis förväntas nämnden ha ett underskott på 2 493 
tkr avseende driften (exklusive VA-verksamheten).

Verksamheten Avslut av exploateringsprojekt förväntas ha ett underskott på 2 493 tkr.

Övrig skattefinansierad verksamhet prognostiseras hålla budget, men det finns interna av-
vikelser. Ett förväntat underskott på 400 tkr inom hamnverksamheten och 200 tkr inom 
bygglovs- och MBK-verksamheten samt 198 tkr inom nämndverksamheten bedöms bli 
dämpat av ett överskott på 798 tkr inom stab/miljöstrategi.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt avseende skattefinansierad verksamhet, 
inklusive reinvesteringsprogrammet/undvika kapitalförstöring, bedöms sammantaget leda 
till ett underskott på 2 939 tkr.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt avseende VA-verksamheten bedöms sam-
mantaget leda till ett överskott på 50 049 tkr.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-11.
Ekonomisk rapport per oktober 2019.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per oktober 2019.

 Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att till nämndens sammanträde i de-
cember lämna förslag på åtgärder för att få en budget i balans avseende skattefinan-
sierade investeringar. Underskott ska bäras inom nämndens ram.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 267 Dnr 2018/145

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

MKV - Morgondagens kommunala vattenrening - slutredovisning 

Ärendebeskrivning

MKV-projektet startade initialt genom att Simrishamns kommun 27 september 2012 anmäler 
sitt intresse att delta i projekt "Morgondagens kommunala vattenrening" genom Anders Johns-
son (M) och Christer Vigren (ÖP). Projektet utlystes inom Vinnovas utlysning Utmaningsdri-
ven innovation steg 3. 

Den formella ansökan lämnades in till Vinnova i augusti 2014 efter att ett samarbetsavtal skri-
vits mellan IVL och Simrishamns kommun. Ansökan beviljades i november 2014.  

Projektets syfte är att bidra till utvecklingen av högeffektiva, skalbara vattenreningssystem för 
en internationell marknad och därmed möjliggöra en kraftfull exportökning av svensk miljö-
teknik och skapandet av nya arbetstillfällen. 
Projektet vill prova och utveckla nya lösningar som leder fram till en ny typ av produktionsan-
läggning för vatten, där vattnet och restprodukterna återvinns för olika syften, till exempel bio-
energiutvinning ur organiskt avfall. Av stor vikt för projektet är borttagande av läkemedelsres-
ter, näringsämnen och andra prioriterade ämnen (mikroplaster m.fl.). 

Under 2015–2018 utvecklades projektet från ett pilotprojekt till ett fullskaleprojekt och kom-
munfullmäktige godkände den 7 mars 2018, § 51, en utökning av investeringsbudgeten för 
projektet för att klara den totala projektkostnaden om 30 mnkr. Härefter gick projektet in i ut-
förandefasen. Invigning av den färdiga reningsanläggningen ägde rum i maj 2019.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-13
Projektslutrapport Morgondagens Kommunala Vattenrening (MKV), 2019-10-23
Bilaga 1 till projektslutrapport MKV, 2019-10-23

Överläggningar

Stefan Blomqvist, enhetschef projektenheten, VA har vid dagens sammanträde redovisat 
projektet. Han informerar om att det i rapporten saknas en bilaga, en rapport från IVL som 
ännu inte kommit in.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 267 forts Dnr 2018/145

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen i avvaktan på IVL´s rap-
port.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 268 Dnr 2019/1050

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Stengården, drifthuset - slutredovisning 

Ärendebeskrivning

Beslut om förvärv av Stengården (fastigheterna Simris 25:34, 25:33 och 18:7) togs i Kommun-
fullmäktige 29 juni 2015, § 126. Beslutet om förvärv grundade sig i ett behov av flytt från 
Lindhaga och hamnen av VA-driftpersonal och lager samt flytt från Björkegrenska gården av 
VA-tjänstepersoner.
VA-enheten flyttar in kontorspersonal hösten 2016 samt påbörjar arbetet övrig flytt och lager-
lokaler. 
De problem och utmaningar som snart visar sig handlar bland annat om el, belysning, larm, 
dörrar, översvämningar, vattenläckor, läckande tak, mögel, bristande brandsäkerhet samt pro-
blem med dränering och ventilation.

Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterade förslaget till om- och tillbyggnad av drifthus i 
Samhällsbyggnadsnämnden den 21 september 2017. Nämnden beslutar den 7 december 2017 
att godkänna budget 2018–2020, inklusive nämndmål, drift och investeringar. Byggnation på-
börjas härefter för drifthus, med färdigställande i oktober 2018.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-13
Slutredovisning Stengården, drifthuset, 2019-10-28

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Godkänna slutredovisning för investeringsprojekt Stengården, drifthuset.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 269 Dnr 2019/1051

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv Vägvalsstudie för hamnen 

Ärendebeskrivning

Flera intressekonflikter för hamnområdet har visat sig tydliga bland annat under arbetet 
med Sjöfartsstråket etapp 6 och dess medborgardialoger under våren 2019. Av denna an-
ledning beslutade samhällsbyggnadsnämnden den 26 september 2019, § 191, att uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en vägvalsstudie/hamnutredning som fö-
reslås utgöra en del av en fördjupning över Simrishamns stad i samband med aktualitets-
prövningen av översiktsplanen. Föreslaget projektdirektiv syftar till att beskriva arbetet 
med detta uppdrag. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-11
Förslag till projektdirektiv för Vägvalsstudie för Simrishamns hamn

Yrkande – återremiss

Lars Johansson (S) yrkar på återremiss för ett förtydligande av projektmålen, samt för ett 
förtydligande av att föreslagen vägvalsstudie för Simrishamns hamn ska vara en fördjupad 
förstudie och ska föregå införandet av hamnfrågorna i den föreslagna fördjupade översikts-
planen för Simrishamns stad.

Beslutsgång - återremiss

Ordförande ställer proposition på yrkande om återremiss och finner att nämnden beslutat 
bifalla det samma.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Återremittera ärendet för ett förtydligande av projektmålen, samt för ett förtydli-
gande av att föreslagen vägvalsstudie för Simrishamns hamn ska vara en fördjupad 
förstudie och ska föregå införandet av hamnfrågorna i den föreslagna fördjupade 
översiktsplanen för Simrishamns stad.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen (uppdrag)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 270 Dnr 2018/632

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Mats Bengtsson och Carl-Göran Svensson (C) bygg en hall 
för fotboll inomhus 

Ärendebeskrivning

Mats Bengtsson och Carl-Göran Svensson (C) lämnade i april 2018 in en motion om att 
bygga en hall för fotboll inomhus med yrkande att bygga in den befintliga konstgräsplanen 
på Korsavad, så att planen kan användas oavsett väder. 

Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2018, § 117, att remittera motionen till Samhälls-
byggnadsnämnden för beredning. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog i sitt beslut den 22 november 2018, § 235, att Kom-
munfullmäktige skulle avslå motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 19 december, § 274, ärendet till Samhälls-
byggnadsnämnden för att ta fram förslag och kostnader på olika byggnationer, samt under-
söka behovet bland föreningar och skola.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har med hjälp av Kultur- och fritidsförvaltningen inhämtat 
föreningarnas synpunkter om behovet av en inbyggd konstgräsplan för fotboll. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har vid träff med föreningar den 4 november 2019 erhållit uppfattning-
en att inget egentligt behov finns. De inställda matcherna på grund av väderrelaterade pro-
blem är försumbara, högst 2 – 4 tillfällen under den senaste tioårsperioden.
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har även ställt frågan till Barn- och utbildningsförvalt-
ningen som svarar: 
”På ett generellt plan så är det trångt i våra idrottshallar i Simrishamns kommun. Förra 
året utökades timplanen i idrottsämnet i skolan och kommande läsår kommer behovet att 
utökas ytterligare. Det är en utmanande uppgift att få tiden att gå ihop och vi vet i nuläget 
inte hur vi klarar det från och med läsåret 20/21.
Så skulle en hall kunna användas även till ordinarie idrottsundervisning ser vi att den skul-
le kunna komma till nytta. Absolut. Fotbollsakademin fungerar som det är i dagsläget, men 
inomhusmiljö skulle av naturliga skäl vissa dagar vara mer tilltalande.”

Samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt vad en överbyggnad över en fullstor fot-
bollsplan skulle kosta. Beroende på lösning, uppblåsbart tält, båghall med duk eller mer 
välisolerad byggnad hamnar investeringskostnaden för enbart hall på mellan 15 – 50 miljo-
ner kronor. Är det överbyggnad över en mindre plan sjunker naturligtvis kostnaden.

46



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 270 forts Dnr 2018/632

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplanen för det område som idag är konstgräsplanen på Korsavads IP säger att den 
maximala höjden för en byggnad är 6 meter. Denna begränsning medför att det kan bli 
svårt att bygga en hall med godkända mått.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2018-12-19, § 274
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-06-18, § 117.
Motion från Mats Bengtsson och Carl-Göran Svensson (C), inkommen 2018-04-23.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på kommun-
styrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-19, § 274. 

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 271 Dnr 2019/1052

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanträdesdagar 2020 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har lämnat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäk-
tige och samtliga nämnder. Kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar medan 
nämnderna har att besluta om sina respektive sammanträdesdagar. Kommunstyrelsen för-
ordar att nämnderna beslutar om sammanträdesdagar enligt central planering. Förslag före-
ligger enligt följande:

Sammanträdesdag torsdag kl. 08.30

30 januari 2020
27 februari 2020
26 mars 2020
29 april 2020 (onsdag)
27 maj 2020 (onsdag)
16 juni 2020 (tisdag)
27 augusti 2020 
1 oktober 2020
22 oktober 2020
26 november 2020
17 december 2020

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-07
Förslag sammanträdeskalender 2020

Överläggningar

Det framkommer önskemål om andra mötesdatum vid tre tillfällen (29 april tidigareläggs 
till 28 april, 16 juni flyttas till 25 juni, 27 augusti tidigareläggs till 17 augusti)

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet återremitteras för beaktande av framförda synpunkter. Ärendet tas uppför 
fastställande i december 2019.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

48



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-11-21

§ 273 Dnr 2019/29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden 

Ärendebeskrivning
Följande meddelanden redovisas som information:

Delårsrapport per 2019-08-31 (inkl kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28, § 241) (dnr 
2019/388)

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-09, § 211 - Utredning om gemensam ishall i sydöstra 
Skåne (medborgarförslag från Kasper Mårtensson) (dnr 2018/272)

Projektdirektiv, riktlinjer för etableringar - Kommunstyrelsens beslut 2019-10-09, § 212 
(dnr 2019/1029)

Kommunfullmäktiges beslut KF 2019-10-28, § 227 - Medborgarförslag från Elisabeth 
Dahlqvist - Cykelväg vid Coop längs Christian IVs väg (dnr 2019/1033)

KsAu beslut 2019-10-23, § 233 - Projektslutrapport - Fastigheter som resultatenhet (dnr 
2019/581)

Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28, § Medborgarförslag från Linn Morän - Bygga en 
offentlig toalett vid en av utegymmets stationer (dnr 2019/1034)

Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28, §230 - Medborgarförslag från Per Nyberg - Skyl-
tar med regler for hundar på stränder och andra allmänna platser (dnr 2019/1035)

Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28, § 231 - Medborgarförslag från Sven Axel Svens-
son om laddstolpar och långtidsparkering (dnr 2019/1036)

Kommunfullmäktiges beslut KF 2019-10-28, § 237 - Motion från ÖP - övertagande av 
ansvaret för gatorna inom byarna och fiskelägena inom Simrishamns kommun. (dnr 
2019/679)

Kommunfullmäktige beslut 2019-10-28, § 238 - Markanvisning del av Lasarettet 1 (fullföl-
jas av SBN)

Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28, § 239 - Budget 2019-2021 investeringsbudget 
VA (Dnr 2019/206)
 
_____ 
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§ 274 Dnr 2019/120

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningschefens information 

Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar:

1. Samhällsbyggnadsnämnden representation, enligt antaget reglemente, i olika orga-
nisationer och föreningar

2. Förslag på datum under våren 2020 för verksamhetsbesök

3. Redovisning av resultat av medarbetarenkät

4. Upphandling av gräsklippare, sista överprövningen gick på klagandens linje, vilket 
kommunen överklagar

_____
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