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Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Agneta Åhlin (S) tjänstgör för Jan-Erik Persson (S)
Christl Bengtsson (S)
Mats Arnoldsson (L)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Christer Vigren (ÖP)
Hans-Olof Höglund (MP)
Christer Akej (M)
Henric Appelkvist (M)
Carl Strömberg (M)
Fredrik Ramberg (SD)
Ingmarie Jakobsen (F!), utom § 239 (jäv)
Staffan Olzon (F!) tjänstgör för Ing-Marie Jacobsen (F!) § 239

Övriga närvarande: Erik Persson (S)
Henrik Mårtensson (C)
Agne Johnsson (ÖP)
Kaj Ovesson (M)
Annika Månsson (M)
Staffan Olzon (F!), §§ 231-238, §§ 240-254

Anand Andersson, projektledare gata/park, § 232
Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering, §§ 231-232
Elisabeth Bringsäter, trafikingenjör, § 232
Eva Ferlinger, planarkitekt, § 232
Fredrik von Segebaden, enhetschef hamn, §§ 231-232, § 254
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, §§ 231-232
Lena Roos, enhetschef kost, §§ 231-232
Linda Larsson, planarkitekt, §§ 231-232
Malin Alm, exploateringsingenjör, §§ 232
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Marie Nirhem, controller, §§ 231-232
Mattias Müller, miljöstrateg, § 254
Simret Kidane, ekonom, § 232
Susanna Söderberg, enhetschef gata/park, §§ 231-232
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, §§ 231-232
Annette Knutsson, nämndsekreterare
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Innehållsförteckning

Upprop och val av justeringsperson (2018/185), § 231 Sid 5
Ändring av föredragningslista och genomgång av ärendena på dagord-
ningen (2018/157), § 232

Sid 6 

Redovisning av delegeringsbeslut (2018/17), § 233 Sid 7
Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-10-31 (2018/265), § 234 Sid 8 
Motion från Mats Bengtsson och Carl-Göran Svensson (C), bygg en hall 
för fotboll inomhus (2018/632), § 235

Sid 9

Huvudmannaskap vid ansökan om saneringsbidrag för Skansen, Garva-
ren 7, Gladsaxflak (2018/969), § 236

Sid 10

Granskning av kommunstyrelsen och ansvariga nämnders arbete med 
intern kontroll (2018/1001), § 237

Sid 12

Granskning av samhällsbyggnadsnämndens styrning och uppföljning 
(2018/1003), § 238

Sid 14

Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Garvaren 13 m fl, Skan-
sen etapp II – granskning (2016/376), § 239

Sid 16

Detaljplan för Simrishamn, Vipan 2 – samrådshandlingar (2018/135), § 
240

Sid 19

Planbesked för Sandby 17:11 och Sandby 21:21 (2018/985), § 241 Sid 22
Detaljplan för Mellby 25:2 m fl – avskrivning (2015/970), § 242 Sid 23
Detaljplan för Hjälmaröd 9:59-9:63 m fl – utställningshandlingar 
2017/722), § 243

Sid 25

Intresseanmälan om friköp av tomtmark på Gladsax 34:8 (Stenhallavä-
gen 8) (2018/805), § 244

Sid 28

Svar på medborgarförslag från Maj Jönsson - fastställ tid och utseende 
för gågata i Simrishamn (2018/489), § 245

Sid 30

Svar på medborgarförslag från Maj Jönsson om att vidta åtgärder så 
torggatan längst ner på gågatan uppmärksammas som torggata 
(2018/490), § 246

Sid 31

Svar på medborgarförslag från Maj Jönsson om att trottoarserveringar 
inte får utgöra en trafikfara (2018/492), § 247

Sid 32

Svar på medborgarförslag från Maj Jönsson om att göra Storgatan och 
Järnvägsgatans trottoarer som anpassats för rollatorer och rullstolar till-
gängliga för det de avsetts för (2018/488), § 248

Sid 33

Svar på medborgarförslag från Maj Jönsson - Återställ "sociala bänken" 
på Hamngatan (2018/487), § 249

Sid 34

Svar på medborgarförslag från Malin Andersson och Håkan Damm om 
parkeringsplatser vid affären i Skillinge (2018/496), § 250

Sid 35
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om cricketplan, skrivelse från Cimbris Cricket Club 
(2017/477), § 251

Sid 37

Regler för invigning av projekt (2018/1034), § 252 Sid 38
Meddelanden (2018/18), § 253 Sid 39
Förvaltningschefens information (2018/165), § 254 Sid 40
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 231 Dnr 2018/185

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Christer Akej (M) väljs att justera dagens protokoll.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 232 Dnr 2018/157

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av föredragningslista och genomgång av ärendena vid dagens 
sammanträde

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Följande ärende utgår vid dagens sammanträde:

Planbesked för Sandby 17:11 och Sandby 21:21 (pkt 11)

Dagens sammanträde inleds med genomgång av ärendena på dagordningen. Berörda en-
hetschefer och tjänstemän är närvarande vid sina respektive ärenden.

_____

6



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 233 Dnr 2018/17

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 2018-11-12

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 234 Dnr 2018/265

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport  2018-01-01--2018-10-31 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende 
perioden januari-oktober 2018. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kommer ha 
ett underskott på 2 451 tkr avseende driften år 2018. Gatu- och parkverksamheten, avslut 
av exploateringsprojekt, kostverksamheten och nämndverksamheten förväntas ha ett un-
derskott, medan bygglovs-/MBK-verksamheten och administration/stab inklusive mil-
jöstrategi prognostiseras ha ett överskott. Övriga verksamheter förväntas hålla budget. 

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt bedöms sammantaget leda till ett över-
skott på 34 589 tkr år 2018, varav 22 259 tkr avser VA-verksamheten och 12 330 tkr avser 
skattefinansierad verksamhet inklusive reinvesteringsprogrammet/ undvika kapitalförstö-
ring.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-09
Ekonomisk rapport per oktober 2018

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT på förslag av Christl Bengtsson (S)

 Godkänna ekonomisk rapport per oktober 2018.

 Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att få en 
ekonomi i balans.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunledningskontoret (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 235 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) har lämnat in en motion från Centerpartiet 
om att bygga en hall för fotboll inomhus med yrkande att bygga in den befintliga konst-
gräsplanen på Korsavad, så att planen kan användas oavsett väder. 

Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2018 att remittera motionen till samhällsbyggnads-
nämnden för beredning. Beslut fattas i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-14
Kultur- och fritidsnämndens beslut med bilaga Principer vid fördelning av tider på konst-
gräsanläggningar, 2018-08-21, § 44
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-06-18, § 117
Motion från Mats Bengtsson och Carl-Göran Svensson (C), inkommen 2018-04-23

Förslag till beslut på sammanträdet

Carl-Göran Svensson (C): Föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Christer Akej (M): Föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat föreslå kom-
munfullmäktige att avslå motionen.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Motionen avslås.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Mats Bengtsson (C), Carl-Göran Svensson (C) för kännedom
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 236 Dnr 2018/969

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Huvudmannaskap vid ansökan om saneringsbidrag för Skansen, Garva-
ren 7, Gladsaxflak 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har sedan tidigare påbörjat arbetet med att ta fram en ansökan 
om Naturvårdsverkets bidrag till sanering av förorenade områden för fastigheten Garvaren 
3. Kommunen har genom beslut i kommunfullmäktige den 1 oktober 2018, § 169, tagit på 
sig huvudmannaskapet för detta efterbehandlingsarbete.

Inom Skansenområdet finns flera förorenade områden som måste saneras för att kunna 
bebyggas. Ett sådant område berör fastigheten Garvaren 7. Garvaren 7 ägs idag av 
GladsaxFlak AB men Simrishamns Bostäder AB är intresserad av att bygga bostäder inom 
fastigheten. Tillsammans har bolagen den 10 september 2018 lämnat in en skrivelse till 
samhällsbyggnadsnämnden med en önskan om att nämnden beslutar om att ikläda sig hu-
vudmannaskapet för saneringsåtgärderna inom Garvaren 7. Samtidigt begärdes planbesked 
för fastigheten, vilket samhällsbyggnadsnämnden sade ja till den 27 september 2018, § 
179.

För att det ska bli aktuellt med saneringsbidrag från Naturvårdsverket krävs det att kom-
munen tar på sig huvudmannaskapet för saneringen. Bidraget får, enligt Naturvårdsverkets 
regler, nämligen endast sökas av kommun (eller annan myndighet). Att vara huvudman 
innebär att ha det övergripande ansvaret för projektets genomförande, vilket omfattar fi-
nansiellt ansvar och beställaransvar. Huvudmannen är projektets verksamhetsutövare och 
byggherre, med det yttersta ansvaret enligt miljöbalken, arbetsmiljölagen, plan- och bygg-
lagen samt annan relevant lagstiftning. Saneringsbidraget förväntas täcka 100 % av sane-
ringskostnaderna. Om Naturvårdsverket inte skulle bevilja saneringsbidrag, kommer pro-
jektet att avbrytas.

Utan saneringsbidrag går det inte att få ekonomi i att omvandla Garvaren 7 från industri- 
till bostadstomt. Om kommunen väljer att inte ta på sig huvudmannaskapet för sanering av 
Garvaren 7, innebär det att Naturvårdsverkets saneringsbidrag inte kan sökas och därmed 
kommer alltså inte heller Garvaren 7 att kunna bebyggas med de 110 nya bostäder som det 
positiva planbeskedet beräknas kunna möjliggöra.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 236 forts Dnr 2018/969

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-08
Kartskiss över det geografiska läget för Garvaren 7
Skrivelse från GladsaxFlak AB och Simrishamns Bostäder AB, 2018-09-10
Länsstyrelsernas informationsbroschyr om huvudmannaskap för efterbehandling av förore-
nade områden, 2017-10-04

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Simrishamns kommun tar på sig huvudmannaskapet för efterbehandling av förore-
nad mark inom projekt Skansen, Garvaren 7.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 237 Dnr 2018/1001

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Granskning av kommunstyrelsen och ansvariga nämnders arbete med 
intern kontroll 

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har med hjälp av Ernst & Young 
granskat om kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll är ändamålsen-
ligt. Revisorernas övergripande bedömning är att arbetet med intern kontroll behöver ut-
vecklas. Variation i arbetet mellan nämnderna motverkar syftet med en ändamålsenlig in-
tern kontroll. Revisorerna bedömer att arbetet inte prioriteras i tillräcklig utsträckning då 
väsentliga punkter saknas. 

Avseende samhällsbyggnadsnämnden bedömer revisorerna att det inte är tillfredsställande 
intern kontroll att samma internkontrollplan använts för samhällsbyggnadsnämnden de 
senaste två åren. Nämndens fördelning av ansvar och befogenheter ska även omfatta tydli-
ga riktlinjer om vem det är som organiserar och utvecklar styrningen. Inga risk- och vä-
sentlighetsanalyser har genomförts de senaste två åren.

I rapporten ges följande rekommendationer:

Kommunstyrelsen: 
 stärka samordningen av arbetet med intern kontroll och följa upp efterlevnaden av 

gemensamma processer.

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder:
 se över utbildningsbehovet bland tjänstemän och förtroendevalda.

Samtliga nämnder:
 tillse att det utförs en utökad risk- och väsentlighetsanalys, inklusive framtagande 

av en så kallad bruttorisklista.

Revisorerna i Simrishamns kommun önskar yttrande över vilka åtgärder som kommunsty-
relsen och granskade nämnder kommer att genomföra med bakgrund i rapportens resultat 
och rekommendationer senast den 20 december 2018.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-11.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 237 forts Dnr 2018/1001

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revisionsrapport – granskning av kommunstyrelsens och ansvariga nämnders arbete med 
intern kontroll, 2018-10-29

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för de 
iakttagelser, bedömningar och rekommendationer i revisionsrapporten som avser 
samhällsbyggnadsnämndens interna kontroll, samt 

 redovisa dessa för samhällsbyggnadsnämnden 2019 inför beslut om intern kontroll.

_______

Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsförvaltningen
kommunens revisorer
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 238 Dnr 2018/1003

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Granskning av samhällsbyggnadsnämndens styrning och uppföljning 

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda i Simrishamns kommun har med hjälp av Ernst & Young granskat 
samhällsbyggnadsnämndens styrning, ledning och uppföljning av samhällsbyggnadsför-
valtningen och anser att den kan fortsatt utvecklas för att bli mer ändamålsenlig. Bedöm-
ningen grundas på att det har framgått att samspelet mellan nämnden och förvaltningen 
upplevs ha förbättrats samt att rollerna upplevs vara tydligare. Nämndens nya projektmo-
dell kan bidra till en bättre styrning och uppföljning vad gäller projekt som ska genomfö-
ras.

Däremot anser revisorerna att nämndens styrning och uppföljning genom nämndens mål 
inte är tillräcklig. Hälften av nämndmålen är inte formulerade som mål och de valda indi-
katorerna är till stor del aktiviteter, vilket försvårar såväl styrningen som uppföljningen av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Vidare anser revisorerna att det är en brist att nämnden 
inte håller sig inom ramen för redan beslutade planer, något som bidrar till ineffektiva pro-
cesser och otydliga roller i organisationen. 
Revisorerna anser att nämnden bör tydliggöra ambitionsnivån vad gäller nämndens digitala 
utveckling och prioritera resursanvändandet i det fortsatta digitaliseringsarbetet.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna samhällsbyggnadsnämnden att:
 se över och utveckla nämndens mål och indikatorer,
 säkerställa att nämnden följer redan antagna planer, samt
 ta ställning till hur nämndens digitala utveckling ska ske.

Revisorerna i Simrishamns kommun önskar yttrande över rekommendationerna till den 20 
december 2018.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-11
Revisionsrapport – granskning av Samhällsbyggnadsnämndens styrning och uppföljning, 
2018-10-29
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 238 forts Dnr 2018/1003

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Meddela revisorerna i Simrishamns kommun att nämnden tagit del av gransknings-
rapporten, samt med anledning av ny mandatperiod 

 överlåta till tillträdande samhällsbyggnadsnämnd 2019 att yttra sig.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunens revisorer
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 239 Dnr 2016/376

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Garvaren 13 m fl, Skan-
sen etapp II - granskning 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Industrifastigheter AB, SIFAB beviljades planmedgivande av samhällsbygg-
nadsnämnden den 30 juni 2016, § 100, för del av Garvaren 13. Planmedgivandet utökades, 
till att omfatta hela Garvaren 13, samt blivande allmän platsmark inom Skansenområdet. 
(beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 26 januari 2017, § 12)

Syftet med detaljplanen är att pröva att utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad 
och att planlägga mark för att tillgodose stadsdelens behov av gata, parkmark, parkering 
och dagvattenhantering, samt att skapa en gång- och cykelväg som knyter samman de söd-
ra delarna av Simrishamn med stationen.

Samhällsbyggnadsnämnden antog den 26 januari 2017, § 14 ett gestaltningsprogram för 
hela området i syfte att samordna och säkra utformningen av gator, parker, natur, torg, 
stråk samt gestaltning av byggnader. 

För att säkerställa områdets kommande attraktivitet, placering av allaktivitetshus och för-
bindelser till stationsområdet och Simrishamns centrum fattade samhällsbyggnadsnämnden 
ett beslut, i samband med beslut om samråd, att utöka planarbetet inför granskningsskedet 
med en markplaneringsutredning för hela området i samråd med Simrishamns Näringslivs-
utveckling AB. 

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 31 maj 2018, § 102 planhandlingarna och miljö-
konsekvensbeskrivningen för samråd. Handlingarna var föremål för samråd under tiden 11 
juni till 27 juli 2018. Vid samrådsmötet i stadshuset, kl. 18:00, den 20 juni 2018, deltog 
fyra män och en kvinna, föredragande var planarkitekt Linda Larsson och planarkitekt Da-
vid Tufvesson antecknade under mötet. Kungörelsen och kallelse till samrådsmötet publi-
cerades i Ystad Allehanda den 9 juni 2018. Planhandlingarna har under samrådstiden fun-
nits tillgänglig på Simrishamns kommuns hemsida, Stadshusets foajé, Simrishamns biblio-
tek samt sänts till berörda sakägare och myndigheter. Totalt har det inkommit tolv yttran-
den under samrådstiden.

Detaljplanen handläggs enligt Plan- och bygglagens (2010:900) regler för utökat planförfa-
rande. 

Planområdet utgör cirka 4,8 hektar. Fastigheterna som ingår i planområdet är delar av Gar-
varen 3, Simrishamn 2,77 och 3:1, som ägs av Simrishamns kommun samt del av Sim-
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 239 forts Dnr 2016/376

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

rishamn 2:58 som ägs av Trafikverket, Garvaren 13 som ägs av Simrishamns Näringslivs-
utveckling AB, och del av Garvaren 11 som ägs av företag med verksamhet i området.

Planförslaget innefattar huvudsakligen:
 Planläggning av kvartersmark för bostadsbebyggelse, skola, vårdboende, kontor, 

museum, centrumändamål, lager, handel och verksamheter
 Exploaterings- och utformningsbestämmelser för ny bebyggelse 
 Varsamhetsbestämmelser för befintlig bebyggelse
 Fastställa allmän platsmark (torg, natur, park och gata) 
 Bevara fornlämningsområde
 Planläggning för en gång- och cykelförbindelse med centrala Simrishamn till och 

från bostadsområden och verksamheter söder om stationen. 

Dessutom ställs följande krav:
 marksanering krävs inom del av planområdet innan bygglov kan ges,
 störningar från bullerkällor ska åtgärdas innan startbesked för del av planområdet 

kan ges.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats då detaljplanen kan antas medföra betydan-
de miljöpåverkan enligt upprättad behovsbedömning.

Under planarbetets gång har följande utredningar genomförts:
 arkeologisk utredning och förundersökning
 bullerutredning
 dagvattenutredning
 geoteknisk utredning
 groddjursutredning
 miljöteknisk utredning
 riskutredningar
 trafikutredning

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-06
Samrådsredogörelse – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II)
Planbeskrivning – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II)
Plankarta – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II)
Illustration – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 239 forts Dnr 2016/376

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Behovsbedömning – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II)
Miljökonsekvensbeskrivning – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II)
Samlad bedömning av konsekvenser för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II)
Genomförandekalkyl
Power-point med bl.a förtydligande tolkningar, 2018-11-22

Jäv

Ing-Marie Jacobsen (F!) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i 
ärendet. I hennes ställe tjänstgör Staffan Olzon (F!).

Överläggningar

Linda Larsson, planarkitekt redogör för ärendet. En del förtydliganden av planhandlingarna 
har gjorts för att underlätta tolkningar i bygglovsskedet.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna i ärendet redovisat förslag, (med de ändringar som presenterats vid da-
gens sammanträde) till samrådsredogörelse, samt

 godkänna i ärendet redovisade förslag till granskningshandling för miljökonse-
kvensbeskrivning, samlad bedömning av miljökonsekvenserna och detaljplan för 
Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II), för granskning.

_______

Beslutet expedieras till:
Simrishamns Näringslivsutveckling AB, Bruksgatan 1, 272 36 Simrishamn
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 240 Dnr 2018/135

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Simrishamn, Vipan 2 - samrådshandlingar 

Ärendebeskrivning

Planärendet gäller prövning av ny detaljplan för utökad bostadsbebyggelse inom fastighe-
ten Vipan 2 i Simrishamn.

Fastigheten är belägen i den östra delen av kvarteret Vipan. Inom fastigheten finns byggna-
der för bilverksamhet, en stor del av fastighetens område används för biluppställning. I den 
södra byggnaden finns verksamhetslokaler och bostadslägenheter. Vipan 2 gränsar i väster 
till fastigheterna Vipan 4 och 7 som är bebyggda med flerbostadshus. I norr, öster och sö-
der gränsar Vipan 2 till gatumark - Linnégatan, Fredsdalsgatan och Storgatan.

Salana Österlen AB begärde i februari 2018 planmedgivande med önskemål om att ny bo-
stadsbebyggelse inom fastigheten ska möjliggöras.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 1 mars 2018 att medge upprättande av detalj-
plan.

Gällande detaljplan-stadsplan från 1962 anger kvartersområde för bostads- och affärsända-
mål med slutet byggnadssätt i tre våningar. För del av byggrättsområde anges överbyggd 
gård. En stor del av kvartersmarksområdet är prickad mark, dvs mark som inte får bebyg-
gas.

Gällande fastighetsplan-tomtindelning från 1951 anger att fastigheten ska vara en tomt.

Bedömningen är att en ny detaljplan inte behöver reglera fastighetsindelning. Tomtindel-
ningen för fastigheten upphävs genom en planbestämmelse i den nya detaljplanen.

Angränsande och näraliggande områden är detaljplanlagda. Kvartersområden i väster och 
öster omfattas av samma detaljplan som gäller för Vipan 2. Detaljplanen anger bostads- 
och affärsändamål också för de angränsande fastigheterna i kvarteret Vipan och för fastig-
heterna i kvarteret Anden. För angränsande gatumark och för Jonebergsparken norr om 
Linnégatan anger gällande detaljplan från 1959 allmän plats gata och park. För parkområ-
det mellan kvarteret Anden och Storgatan anger gällande detaljplan från 1949 allmän plats 
park.

Den befintliga bebyggelsen inom ovan nämnda kvartersområden består av flerbostadshus 
huvudsakligen i tre våningar. Bostadshusen inom Vipan 4 är tvåvåningshus. Byggnaden 
inom södra delen av Vipan 2 är ett trevåningshus med försäljning och kontor för bilverk-
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 240 forts Dnr 2018/135

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

samheten på bottenvåningen och 8 bostadslägenheter på plan två och tre. Den lägre bygg-
naden inom norra delen av fastigheten är verkstad och garage.

Kommunens översiktsplan redovisar området mellan Jonebergsparken och Storgatan som 
del av utredningsområde benämnt Förtätning centrum där möjliga förtätningar som anslu-
ter till intilliggande bebyggelse bör studeras.

Kommunens bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 anger att det som efterfrågas är lägen-
heter i flerbostadshus samt att efterfrågan på nya planer för lägenheter i kollektivnära lägen 
med god offentlig, kommersiell och idéburen service ska prioriteras.

Storgatan är av riksintresse för kommunikationer och farligt gods-transporter. Bullerutred-
ning och riskutredning har genomförts. Planförslagets bebyggelsestruktur förhåller sig till 
utredningarnas beskrivningar av buller samt risk/skyddsavstånd och åtgärder.

Planområdets lämplighet för ändrade planförutsättningar prövas i planprocessen.

Planprövningen sker genom utökat planförfarande. Planprocesschema: Kungörelse-sam-
råd-redogörelse-underrättelse-granskning-utlåtande-antagande-laga kraft.

Planavtal för planärendet är framtaget och undertecknat.

Detaljplanhandlingar för samråd har upprättats.

Planförslaget anger kvartersmark huvudsakligen för bostadsändamål innebärande byggrät-
ter för nya flerbostadshus som beräknas innehålla ca 45 lägenheter. Planen anger bostads- 
och centrumändamål för byggrättsområdet där den befintliga byggnaden är belägen. Be-
fintligt garage och bostadshus längs Fredsdalsgatan kvarstår.

En miljöundersökning har upprättats där slutsatsen är att planförslaget inte bedöms medfö-
ra en betydande miljöpåverkan varför planen inte behöver miljöbedömas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-08
Miljöundersökning 2018-11-08
Detaljplan samrådshandlingar 2018-11-08
Planavtal 2018-04-17/2018-06-07
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-03-01 § 32
Begäran om planbesked, daterad 2018-02-05
Bostadsförsörjningsprogram, antaget 2017-10-30
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 240 forts Dnr 2018/135

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, laga kraft 2017-03-15
Detaljplan-stadsplan för kvarteren Anden och Vipan i Simrishamn, 1962-06-19.
Fastighetsplan-tomtindelning för del av kvarteret Vipan, 1951-05-15

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Detaljplanen godkänns för samråd.

 Miljöundersökningen godkänns.

_______

Beslutet expedieras till:
Salana Österlen AB
Söderberg & Ask Arkitektkontor AB
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 241 Dnr 2018/985

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planbesked för Sandby 17:11 och Sandby 21:21

Ärendebeskrivning

På begäran av sökande utgår ärendet vid dagens sammanträde.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ ParagrafNr. Dnr 2015/970

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Mellby 25:2 m fl - avskrivning 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 18 december 2015, § 195 att en ny detaljplan med 
ändrad struktur för markanvändning och reglering av ändamål skulle prövas för del av 
Mellby 25:2 m.fl. fastigheter genom en ny och utökad plangräns. Planprövningen skulle 
också omfatta befintlig kvartersmark och allmän platsmark i stort för att se över eventuella 
behov av uppdateringar och regleringar.

Gällande detaljplan, som antogs 2011 och vann laga kraft 28 september 2011, anger som 
ändamål kvartersmark för icke störande industri, handel, hantverk samt allmän platsmark 
för gata och natur. 

En eventuell ytterligare utökning av verksamhetsområdet har utretts, söder om befintligt 
verksamhetsområde, i översiktsplanen markerat som ett utredningsområde. Vid en närmare 
granskning framkom att det är ett vattenrikt område som är olämpligt att exploatera med 
industritomter, utan att djupgående utredningar görs för att bland annat visa på hur grund-
vattnet rör sig.

Förutsättningarna i det aktuella planområdet har ändrats sedan 2011. Bland annat har det 
uppkommit problem då yta för återvinningsstationen har krympt sedan verksamhetsområ-
det byggts ut. Lastbilar har svårt att vända. 
I översiktsplanen har en del av planen varit reserverad som en framtida förbifart för Kivik. 
Trafikverket har i ett yttrande 24 oktober 2017 angett att en genomfartsled/förbifart inte är 
aktuell vare sig i nuläget eller i ett framtida 20–30-årsperspektiv. 

Ärendet behandlades av samhällsbyggnadsnämnden den 19 oktober 2017, §164 där det 
beslutades att återremittera ärendet för att utreda alternativa möjligheter för planläggning 
av naturmark i gällande detaljplan till industri/verksamhet då förbifarten inte längre är ak-
tuell.

Ärendet behandlades av samhällsbyggnadsnämnden den 16 november 2017, §178 där det 
beslutades att detaljplanearbetet för aktuellt planområde ska fortsätta samt att pengar ska 
avsättas i budgeten för de kostnader som uppkommer i samband med planarbete och ge-
nomförande.

Förslag till ändring av gällande detaljplan var ute på samråd under perioden 14 april till 11 
maj 2018. Totalt inkom 13 yttranden under samrådstiden. Ett samrådsmöte hölls i Sim-
rishamns rådhus, stora salen, den 7 maj 2018. 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ ParagrafNr. forts Dnr 2015/970

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Under samrådet inkom yttrande från fastighetsägare till Mellby 25:24 där de motsätter sig 
att angiven naturmark nordost om Mellby 25:24 tas i anspråk för verksamhet. Nuvarande 
detaljplan vann laga kraft 2011, med en genomförandetid på 15 år, vilket betyder att den 
löper ut först 2026. Detta innebär att alla berörda sakägare måste vara överens om en änd-
ring. Att ändra en gällande plan, innan genomförandetiden har löpt ut, kan innebära att 
kommunen blir skadeståndsskyldig till fastighetsägare som drabbas av ändringen. 

En ny kalkyl har redovisats för alternativet att endast bygga ut gata som gällande detaljplan 
möjliggör). Med detta alternativ kan bilar och lastbilar köra runt istället för att behöva vän-
da på vändplats/återvinningsstation.  

Den ekonomiska kalkylen för exploateringsprojektet anger kostnaden för att bygga ut gata 
i enlighet med gällande detaljplan till cirka 575 000 kronor exkl. moms. Intäkter för samtli-
ga sålda tomter blir totalt 305 840 kronor (sista tomten är nu under försäljning). Nedlagda 
kostnader för planarbetet är ca 80 000 kronor. Sammanfattningsvis innebär detta ett kom-
mande underskott för exploaterings-projektet om 417 500 kronor.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-08
Bilaga 1 -  Utkast samrådsredogörelse 2018-05-30
Bilaga 2 – Exploateringskalkyl 2018-11-08
Bilaga 3 – Markering för resterande vägutbyggnad 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 18 december 2015, § 195
Detaljplan för del av Mellby 25:2 m.fl., Kivik, Simrishamns kommun, antagen KF 29 au-
gusti 2011, laga kraft 28 september 2011

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Avskriva pågående planarbete för Mellby 25:2 m.fl. samt 
 genomföra gällande detaljplan enligt redovisad kostnad i bilaga 2.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 242 Dnr 2017/722

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Hjälmaröd 9:59-9:63 m fl - utställningshandlingar 

Ärendebeskrivning

Fastighetsägaren begärde via konsult, i maj 2008, planmedgivande för bostadsbebyggelse. 
Ansökan avsåg ny bostadsbebyggelse med tillfart via samfällighet.

Området är beläget norr om avfarten från väg 9 till Vitemölla. I öster ansluter området till 
område för befintlig bebyggelse vid Möllebacken i Vitemölla.
Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält från 2007 anger området där 
fastigheterna är belägna som område inom vilket nya bostäder kan byggas ur bullersyn-
punkt.
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Fastigheterna ligger i anslutning till sam-
manhållen bebyggelse.
Strandskyddsområde för Mölleån omfattar del av Hjälmaröd 9:64 och Hjälmaröd 20:1.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 21 oktober 2008 att medge upprättande av detalj-
plan. Planärendet beslöts handläggas genom normalt planförfarande enligt plan- och bygg-
lagen från 1987, där program upprättades som en inledande del i planprocessen.

Kommunstyrelsen beslutade 8 februari 2012 att godkänna planprogrammet för samråd och 
planprogrammet var föremål för samråd under tiden 5 – 31 maj 2012.
Programsamrådsredogörelse för inkomna yttranden sammanställdes. Kommunstyrelsen 
beslutade 17 oktober 2012 att godkänna programsamråds-redogörelsen som grund för upp-
rättande av detaljplan.

En hasselmusinventering har genomförts, utan påträffade hasselmusbon.

Detaljplanehandlingar för samråd upprättades. Samrådsförslaget anger kvartersmark för tre 
bostadstomter samt allmän platsmark för gata och natur. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade 23 april 2014, § 140 att godkänna detaljplanen för samråd. Planen var föremål 
för samråd under perioden 12 maj – 16 juni 2014. Samrådsredogörelse har upprättats.  
Sedan planen varit föremål för samråd har den nya översiktsplanen vunnit laga kraft. I den-
na är planområdet utpekat som utbyggnadsområde och följer därför översiktsplanens inten-
tioner och kommunens bebyggelsestrategi.  
Planhandlingarna har reviderats efter inkomna yttranden. Synpunkter handlar bl.a.  om att 
redovisa avvägning mellan allmänna intressen, förtydliga påverkan på riksintressen och 
Natura 2000-område, visa på bostadsbehovet, påverkan på VA-nätet och förtydliga fastig-
hetsrättsliga frågor. 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 242 forts Dnr 2017/722

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

En översiktlig miljöteknisk markundersökning gjordes den 11 augusti 2017 av Tyréns. En 
fördjupad utredning gjordes 13 juli 2018 av Tyréns där den förorenade ytan fastställdes till 
en ungefärlig yta av 2400 m3 (area 6000 m2 x djup 0,4 m). Bedömd föreningssituation indi-
kerar att östra delen av planområdet har högst halter av föroreningar och därmed störst 
efterbehandlingsbehov. Riktvärdet för mindre känslig markanvändning överskrids och här 
föreligger både en risk för spridning via grundvattnet samt en risk för människors hälsa via 
intag av växter. 

Planärendet har varit vilande p g a VA-situationen med otillräcklig vatten- och avloppsför-
sörjning för Kiviks-området. Detaljplaneläggningen är beroende av utbyggnad och kapaci-
tetshöjning. Planerings- och förberedelsearbete pågår för utökad vattenförsörjning och för-
bättrad avloppshantering. VA-avdelningens bedömning är att om inget oförutsett inträffar 
som försenar arbetet, kan Kiviks nya reningsverk vara i drift hösten 2021. Därav föreslås i 
detaljplanen en förskjuten genomförandetid med start 1 januari 2022.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-06
Genomförandebeskrivning, 2018-11-08 
Planbeskrivning, 2018-11-01 
Fastighetsförteckning, 2018-10-24
Plankarta, 2018-09-25 
Samrådsredogörelse, 2018-09-10

Förslag till beslut på sammanträdet

Ing-Marie Jacobsen (F!): Avslag och avbryta planprocessen.
Carl-Göran Svensson (C): Enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

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

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna i ärendet redovisat förslag till samrådsredogörelse, samt 
 godkänna redovisade planhandlingar för utställning.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 242 forts Dnr 2017/722

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reservationer

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

_______

Beslutet expedieras till:
Kiviks Fastighetsförmedling Aktiebolag
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 243 Dnr 2018/805

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intresseanmälan om friköp av tomtmark på Gladsax 34:8 (Stenhallavä-
gen 8) 

Ärendebeskrivning

I samband med anläggningsförrättningen om vatten- och avloppssystemet i Tobisborg, 
lyfte Lantmäteriet frågan om möjligheten att stycka av och friköpa arrendetomterna inom 
kommunens fastighet Gladsax 34:8. Kommunen svarade i sitt remissyttrande, att även om 
kommunen ställer sig negativ till ytterligare bebyggelse i området, så kommer kommunen 
att acceptera avstyckningar av de befintliga arrendetomterna.

Ingrid Karlberg Holm och Bengt Karlberg, som tillsammans arrenderar tomten med adress 
Stenhallavägen 8, har kommit in med en förfrågan om att få friköpa sin tomt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan och kommit fram till att det är rimligt att 
sökanden får köpa loss sin arrendetomt under följande förutsättningar: Arrendatorerna

 bekostar den värdering av markvärdet som kommunen avropar,
 accepterar resultatet av värdeutlåtandet som köpeskilling,
 bekostar lantmäteriförrättningen,
 är medvetna om att utnyttjandegraden för bebyggelse inom aktuellt område inte kan 

bli större än vad utnyttjandegraden är inom planområdet öster om, det vill säga 80 
+ 20 m2 (dvs. totalt 100 m2).

 är medvetna om att planerna på förbifart Simrishamn inte är avskrivna och att de 
vid framtida tomtöverlåtelse informerar köparna om detta.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-08
Kartskiss visande Stenhallavägen 8:s geografiska läge
Skrivelse från Ingrid Karlberg Holm och Bengt Karlberg, inkommen 2018-08-31
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 243 forts Dnr 2018/805

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS 
BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ingrid Karlberg Holm och Bengt Karlberg Holm erbjuds köpa sin arrendetomt inom 
Gladsax 34:8 under förutsättning att de:

 bekostar den värdering av markvärdet som kommunen avropar,
 accepterar resultatet av värdeutlåtandet som köpeskilling,
 bekostar lantmäteriförrättningen,
 är medvetna om att utnyttjandegraden för bebyggelse inom aktuellt område inte kan 

bli större än vad utnyttjandegraden är inom planområdet öster om, det vill säga 80 
+ 20 m2 (totalt 100 m2),

 är medvetna om att planerna på förbifart Simrishamn inte är avskrivna och att de 
vid framtida tomtöverlåtelse informerar köparna om detta.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Ingrid Karlberg Holm och Bengt Karlberg
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 244 Dnr 2018/489

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Maj Jönsson - fastställ tid och utseende 
för gågata i Simrishamn 

Ärendebeskrivning

Maj Jönsson kom den 22 mars 2018 in med ett medborgarförslag: ”Fastställ tid och utse-
ende för gågata i Simrishamn”

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 att överlämna medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Förslagsställaren var inbjuden till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 16 au-
gusti 2018 och presenterade där sitt förslag.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-07
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-16
Inbjudan att presentera medborgarförslag 2018-07-04
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23
Medborgarförslag från Maj Jönsson 2018-03-22

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Storgatan är redan idag tidsreglerad med start 1 maj och slut 15 oktober, årligen. 
Utformningen av gaturummet sker genom skyltning samt utplacering av blomste-
rarrangemang.

 Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
_______

Beslutet expedieras till:
Maj Jönsson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 245 Dnr 2018/490

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Maj Jönsson om att vidta åtgärder så 
torggatan längst ner på gågatan uppmärksammas som torggata 

Ärendebeskrivning

Maj Jönsson kom den 22 mars 2018 in med ett medborgarförslag: ”Vidta åtgärder så att 
torggatan längst ner på gågatan uppmärksammas som torggata”

Kommunfullmäktige beslutade 23 april 2018 att överlämna medborgarförslaget till sam-
hällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Förslagsställaren var inbjuden till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 16 au-
gusti och presenterade där sitt förslag.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-07
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-16
Inbjudan att presentera medborgarförslag 2018-07-04
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23
Medborgarförslag från Maj Jönsson 2018-03-22

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Gångfartsområdet på nedre delen av Storgatan i korsningen Storgatan/Hamngatan samt 
delar av Hamngatan regleras med, för ändamålet, rätt skyltning enligt Vägmärkesförord-
ningen VMF 2 kap 12§. Skyltningen har kompletterats med upphöjd körbana och anslutan-
de ramper i avvikande stenmaterial med kontrasterande smågatsten. Gångstråket som kor-
sar körbanan markeras på liknande sätt. Ytterligare förstärkning av områdets karaktär anses 
därför ej vara nödvändig.

 Medborgarförslaget avslås.
_______

Beslutet expedieras till:
Maj Jönsson

Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 246 Dnr 2018/492

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Maj Jönsson om att trottoarserveringar 
inte får utgöra en trafikfara 

Ärendebeskrivning

Maj Jönsson har den 22 mars 2018 kommit in med ett medborgarförslag: ”Trottoarserve-
ringarna på Hamngatan och Järnvägsgatan är en trafikfara. Utfarten från Skansgatan är 
speciellt farlig”

Kommunfullmäktige beslutade 23 april 2018 att överlämna medborgarförslaget till sam-
hällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Förslagsställaren var inbjuden till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 16 au-
gusti 2018 och presenterade där sitt förslag.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-07
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-16
Inbjudan att presentera medborgarförslag 2018-07-04
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23
Medborgarförslag från Maj Jönsson 2018-03-22

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att vidare utreda uteserveringarnas 
utformning och placering samt ta hänsyn till dessa förutsättningar i kommande upp-
datering av lokala ordningsföreskrifter.

 Medborgarförslaget anses härmed vara besvarat.

_______

Beslutet expedieras till:
Maj Jönsson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 247 Dnr 2018/488

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Maj Jönsson om att göra Storgatan och 
Järnvägsgatans trottoarer som anpassats för rollatorer och rullstolar till-
gängliga för det de avsetts för 

Ärendebeskrivning

Maj Jönsson kom den 22 mars in med ett medborgarförslag: ”Gör Storgatans och Järnvägs-
gatans trottoarer som anpassats för rollatorer och rullstolar tillgängliga för det de avsetts 
för”.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 att överlämna medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Förslagsställaren var inbjuden till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 16 au-
gusti 2018 och presenterade där sitt förslag.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-07
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-16
Inbjudan att presentera sitt medborgarförslag 2018-08-16
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23
Medborgarförslag från Maj Ström 2018-03-22

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Förslaget att göra om Storgatans och Järnvägsgatans trottoarer kräver ett indragan-
de av samtliga uteserveringar eller en komplett ombyggnad av körbanan på ovan 
nämnda gator. Inga av dessa alternativ är i nuläget realistiska att genomföra. Frågan 
ses över när en större översyn över tillgängligheten i hela centrala Simrishamn ska 
genomföras.

 Medborgarförslaget avslås.
_______
Beslutet expedieras till:
Maj Jönsson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 248 Dnr 2018/487

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Maj Jönsson - Återställ "sociala bänken" 
på Hamngatan 

Ärendebeskrivning

Maj Jönsson kom den 22 mars 2018 in med ett medborgarförslag: ”Återställ den sociala 
bänken på Hamngatan”

Kommunfullmäktige beslutade 23 april 2018 att överlämna medborgarförslaget till sam-
hällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Förslagsställaren var inbjuden till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 16 au-
gusti 2018 och presenterade där sitt förslag.

Under våren 2018 förändrades verksamheten i lokalen i fastigheten Laxen 23 till affärs-
verksamhet med behov av skyltfönster. Bänken tillsammans med tidningskärl stod placerat 
upp till fasaden. För att fastighetsägaren ska kunna sköta sin fasad och affärsinnehavaren 
nyttja skyltfönstret togs bänk och tidningskärl bort för att senare återplaceras på ett större 
avstånd från fasaden. Under sommaren 2018 öppnade en ny restaurangverksamhet upp i 
grannfastigheten varpå förvaltningen beslutade med att invänta besked om verksamheten 
planerar för en uteservering. 

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-07
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-16
Inbjudan att presentera medborgarförslag 2018-07-04
Kommunfullmäktige beslut 2018-04-23
Medborgarförslag från Maj Jönsson 2018-03-22

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medborgarförslaget avslås i väntan på att den nya verksamheten ska etableras un-
der 2019. 

 Bänken kommer att placeras ut på annat lämpligt ställe i området under 2019. 
______
Beslutet expedieras till:
Maj Jönsson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 249 Dnr 2018/496

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Malin Andersson och Håkan Damm om 
parkeringsplatser vid affären i Skillinge 

Ärendebeskrivning

Malin Andersson och Håkan Damm har inkommit med ett medborgarförslag: 

”Under senare tid har skillingeborna blivit uppretade över att det av kommunen anlitade 
parkeringsbolaget åker runt i byn och bötfäller felparkerare. Dess huvudsakliga uppdrag är 
dock att hålla ordning på parkeringen i huvudorten. Det känns väldigt överdrivet - näst 
intill löjeväckande - att bötfälla parkerade fordon i en glesbygdsby som Skillinge.
Vi är klart medvetna om att det är förbjudet att parkera på huvudled och har därför föresla-
git Trafikverket, Transportstyrelsen, Länsstyrelsen och kommunen att huvudled upphävs 
genom byn men detta har avslagits. Vi är oroade över att boende på Kaptensgatan, som 
inte har parkeringsmöjlighet på sina tomter, "drabbas" men vi är ytterst upprörda över att 
parkeringsbolaget bötfäller parkerade bilar utanför Skillinges enda livsmedelsaffär under 
tiden man handlar i affären.
Även andra förslag till ovannämnda myndigheter med lösningar av problemet har antingen 
förkastats eller remitterats mellan myndigheter som i sin tur avslagit.
Nu gör vi ytterligare ett försök genom att föreslå utnyttjande av den gräsyta som gränsar 
till gatan utanför affären enligt bifogade skiss. Den breddning av huvudleden som därige-
nom uppstår kan utnyttjas under dagtid för fem-sex tillfälliga parkeringsplatser utmed trot-
toaren. En skylt med angivande av en korttidsparkering, exvis 30 minuter skulle lösa pro-
blemet vid affären. Vi är rädda för att kunderna till affären annars vänder sig till affärer på 
andra orter om de riskerar böter på 6-700 kr såvida vi inte får en laglig parkeringsmöjlig-
het.
Dessutom skulle parkeringstiden vid den existerande parkeringsplatsen kunna anges till 
"30 minuter mellan 09-18" för ytterligare möjligheter till affärens kunder och boende kun-
na parkera övriga tider. Under senare år har vi mist skolan, banken, posten, bensinmacken 
mm. Vi måste göra allt för att affären ska finnas kvar i byn.
Vi hemställer att kommunen vidtar åtgärder som leder till att denna viktiga fråga får en 
lösning, som - med lite god vilja - trots allt kan ligga inom nära räck håll. Emotser snarast 
ett konstruktivt svar.”

Kommunfullmäktige beslutade 23 april 2018, § 73 att överlämna medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-08

35



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 249 forts Dnr 2018/496

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-08-16 (presentation)
Inbjudan att presentera medborgarförslag, 2018-07-04
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 73
Medborgarförslag från Malin Andersson och Håkan Damm om parkeringsplatser vid affä-
ren i Skillinge, inkom 2018-03-28
SBN dnr 2018/86 och Länsstyrelsen Remissvar Dnr 258-34385-2017

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Frågan om ändrad vägdragning hanteras av Trafikverket. Kommunen stöder dock 
tankarna i förslaget och överlämnar detta till Trafikverket.

För att tillmötesgå Skillingebornas önskemål om tillgång till parkering för kunder 
till mataffären ges samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att reglera om tiderna 
för den befintliga parkeringsplatsen. Det skulle leda till större omsättning av parke-
rande bilar och skapa bättre tillgång på parkeringsplatser för kunder till affären.

 Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverket
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Malin Andersson och Håkan Damm, Skillinge

36



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 250 Dnr 2017/477

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om cricketplan, skrivelse från Cimbris Cricket Club 

Ärendebeskrivning

Cimbris Cricket Club kom den 17 mars 2017 in med förslag om att anlägga en cricketplan 
inför kommande utomhussäsong. Då det idag inte finns lämpliga planer i Simrishamn för 
ändamålet önskar man i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen och Fritid Österlen 
kunna hitta en praktisk lösning på problemet. Planen föreslås ligga i Simrishamns tätort, 
företrädesvis på Korsavadsanläggningen, då medlemmar och tillresande motståndarlag 
behöver kunna ta sig dit med kollektivtrafiken.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Fritid Österlen tittat på frågan och gjort bedömningen att Korsavads gräsplan i dagsläget 
inte är ett möjligt alternativ med tanke på den beläggning och de behov fotbollsklubbarna 
har av planen, samt att planen inte heller skulle kunna nyttjas för elvamannaspel om den 
iordningställs för cricket. Kultur- och fritidsförvaltningen påtalar också att det, i deras in-
nevarande års budget, inte heller finns utrymme för ett arbete av den här omfattningen.

I kultur- och fritidsnämndens beslut bedöms gräsplanen på Simrislunds IP kunna vara ett 
möjligt framtida alternativ. Denna yta är för närvarande under detaljplaneläggning för bo-
stadsändamål vilket gör att den inte kommer att gå att använda som cricketplan. Samhälls-
byggnadsförvaltningens förslag är att cricketklubben och kultur- och fritidsförvaltningen 
söker efter en annan lämplig yta. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i nuläget inte någon 
yta att erbjuda eller föreslå.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-08
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2017-05-11, § 30
Skrivelse från Cimbris Cricket Club med begäran om cricketplan, 2017-03-17

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Meddela kultur- och fritidsnämnden att utpekad lämplig plats för cricketplan (gräs-
plan på Simrislunds IP) är under detaljplaneläggning för bostadsändamål. Sam-
hällsbyggnadsnämnden har i nuläget inte någon lämplig yta att erbjuda eller föreslå.

_______
Beslutet expedieras till:
Cimbris Cricket Club (för kännedom)
Kultur- och fritidsnämnden
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 251 Dnr 2018/1034

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Regler för invigning av projekt 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämndens ny- och ombyggnadsprojekt skapar ofta ett stort intresse hos 
allmänheten. I samband med färdigställande av större projekt efterfrågas ofta en invigning. 
Reglerna syftar till att tydliggöra förutsättningar och ramar för invigning av dessa projekt. 

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-14
Regler för invigning av projekt inom samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-12

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Anta regler för invigning av ny- och ombyggnadsprojekt inom samhällsbyggnads-
nämnden.

_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 252 Dnr 2018/18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas som information:

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 190 - Fastställande av ersättares tjänstgörings-
ordning
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

§ 253 Dnr 2018/165

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningschefens information

Mattias Müller, miljöstrateg: 
Lägesrapport om Bergstatens undersökningstillstånd enligt minerallagen för provborrning-
ar. Kommunen har överklagat tillstånd för områdena ”Flagabro, Gislövshammar, Ham-
menhög, Järrestad” (2018/671)

Fredrik von Segebaden, enhetschef hamn: 
Lägesrapport Skånska Lantmännen – eventuella flytt från Ystad till Simrishamn skjuts 
framåt i tiden. Lager i Hammenhög är fortfarande aktuellt. 
Dialog med hamnchefen i Åhus om möjliga samarbetsformer 
Mycket skadegörelse i småbåtshamnen Simrishamn – polis ofta inkopplad
Klara Marie i Skillinge undrar över utlovad brygga – det finns ingen finansiering 

Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef:
Budgetanalyser – arbetet pågår hela tiden
Planerat underhåll/reinvestering inför budget 2019-2021
Statsbidrag från Boverket för ökat inflyttning 2 704 012 kronor
Bidrag från Naturvårdsverket för investeringsprojekt rena avloppsvatten från läkemedels-
rester – 19 124 000 kronor
VA-samverkan Tomelilla – projektet rullar på
VA – avtalsförslag med Ystads kommun
SKL Kommunkompassen – rapport finns färdigställd

_____
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