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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

Beslutande:

Kristina Åhberg (M)
Henric Appelkvist (M), §§ 102-103
Lage Engebo (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M), §§ 104-126
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Mats Arnoldsson (L)
Kaj Ovesson (M) tjänstgör för Pär Rosenberg (KD)
Lars Johansson (S)
Christl Bengtsson (S)
Jan-Erik Persson (S)
Ingmarie Jacobsen (F!) utom § 114 (jäv)
Hasse Bengtsson (S) tjänstgör för Ing-Marie Jacobsen (F!) § 114
Kjell Dahlberg (ÖP) tjänstgör för Lisa Kvarnbäck (MP)
Fredrik Ramberg (SD) tjänstgör för Thomas Paulsson (SD)
Hans Dahlqvist (SD), utom § 114 (jäv)
Jan Dahl (SD) tjänstgör för Hans Dahlqvist (SD) § 114

Övriga närvarande:

Lage Engebo (M), §§ 102-103
Carl Strömberg (M) §§ 102-del av 103
Hasse Bengtsson (S), §§ 102-113- §§ 115-126
Lisa Andersson (S)
Mats Sundbeck (V), §§ 102-110
Jan Dahl (SD), §§ 102-113, §§ 115-126
Jens Lundgren, kommunrevisor, § 103 del av
Ulf Mårtensson, kommunrevisor, § 103 del av
Jörn Ryberg, Marcon Teknik AB, § 103 del av
Anna Eliasson, enhetschef /plan/exploatering
David Tufvesson, planarkitekt, § 103
Erica Johansson, infrastrukturstrateg, § 103
Fredrik von Segebaden, enhetschef hamn, §§ 102-103
Johan Persson, AC VA, §§ 102-103
Katarina Wahlman, planarkitekt, § 103
Lena Roos, enhetschef kost, § 103
Maria Ibohm, planarkitekt, § 103
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Marie Nirhem, controller, §§ 102-103
Simret Kidane, ekonom, § 103
Susanna Söderberg, enhetschef gata/park, §§ 102-103
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, §§ 102-103
Annette Knutsson, nämndsekreterare

Justerandes sign
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Innehållsförteckning
Upprop och val av justeringsperson (2019/55), § 102
Godkännande av föredragningslistan och inledande genomgång av ärende
(2019/56), § 103

Information - inkomna synpunkter på cykelplan (2019/171), § 104
Information: Kommunjägare/Skyddsjakt (2018/585), § 105
Redovisning av delegeringsbeslut (2019/52), § 106
Underhållsplan hamnar (2019/471), § 107
Taxor 2019, vinteruppläggning av fritidsbåtar (återremitterat ärende)
(2018/744), § 108
Granskning av ramavtal inom samhällsbyggnadsnämnden (2019/451), §
109
Begäran om reducering av anläggningsavgift för Simrishamn Gladsax
12:17 (2017/674), § 110
Projekt VA-samverkan - bilda gemensamt driftbolag (2018/837), § 111
Remissvar nationell havsplanering – granskning (2018/651), § 112
Fastighetsreglering berörande Stiby 16:1 (Rosenborg) och Stiby 155:9,
Simrishamns Bostäder AB (2019/324), § 113
Gatukostnadsutredning Skansen Simrishamn, Garvaren 13 (2016/376),
§ 114
Planprogram för Stengården1, Simris 20:33, del av Simris 206:1, Stengården avloppsreningsverk, planprogram (2017/569), § 115
Förslag till detaljplan för del av Gladsax 34:71, Ekobyn Baskemölla,
granskningshandlingar (2018/836), § 116
Projektdirektiv Bergstrands väg (2018/656), § 117
Kommunal parkeringsövervakning - regler/rutiner 2019 (2019/296), §
118
Svar på medborgarförslag från Johannes Lancing om återvinningscentral i Järrestad (2018/919), § 119
Svar på medborgarförslag från Lena Åström om att dela upp trottoarer
och gångbanor med tydliga cykel- respektive gångbanor (2018/1095), §
120
Svar på medborgarförslag från Clas Rönnqvist om att kommunen uppmuntrar någon att bygga en bastu med möjlighet att bada i havet, öppen
alla dagar kl 06.00-21.00 (2019/168), § 121
Svar på medborgarförslag från Catarina och Sven Lundberg om informationskampanj angående gruvplaner (2019/261), § 122
Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-04-30 (2019/388), § 123
Jakträtt (2019/479), § 124
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Motion från Gudrun Schyman och Ing-Marie Jacobsen (F!) om att Simrishamn kommun ska ansöka om att delta i Glokala Sverige inför projektår 3, 2020 (2019/192), § 125
Österlens Vattneråd, val av representanter (2018/372), § 126
Kurser, konferenser, utbildning (2019/57), § 127
Förvaltningschefens information (2019/120), § 128
Meddelanden (2019/29), § 129
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§ 102

Dnr 2019/55

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Ing-Marie Jacobsen (F!) väljs till att justera dagens protokoll.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 103

Dnr 2019/56

Ändring av föredragningslistan och inledande genomgång av ärenden
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
1. Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde:
Val av representanter till Österlens Vattenråd
Besök av kommunrevisorerna Jens Lundgren och Ulf Mårtensson.
Sammanträdet inleds med presentationer och genomgång av ärenden. Berörda enhetschefer, avdelningschefer och övriga handläggare är närvarande vid sina respektive ärenden.
Jörn Ryberg, Marcon Teknik AB presenterar underlag för underhållsplan hamnar
(Jens Lundgren och Ulf Mårtensson är närvarande vid presentationen)
Jens Lundgren och Ulf Mårtensson informerar om kommunrevisorernas roll.
Ing-Marie Jacobsen (F!) och Hans Dahlqvist (SD) är inte närvarande vid pkt 13, gatukostnadsutredning. Mats Sundbeck (V) är inte närvarande vid pkt 15 Detaljplan del av Gladsax
34:71, Ekobyn.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 104

Dnr 2019/171

Information - inkomna synpunkter på cykelplan
Ärendebeskrivning
Erica Johansson, infrastrukturstrateg informerar.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 105

Dnr 2018/585

Information - Kommunjägare/Skyddsjakt
Ärendebeskrivning
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, informerar.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 106

Dnr 2019/52

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att
samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får
samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i enskilt
ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Beslutsunderlag
Redovisade beslut, listor utskrivna 2019-05-15
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 107

Dnr 2019/471

Underhållsplan hamnar
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges samtliga beslut om budgetramar sedan december 2010 har innehållit
verksamhetsmålet ”kommunens anläggningar är underhållna så att kapitalförstöring undviks”. Detta för att uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning genom
att upprätthålla värdet på kommunens anläggningar och minska kommande investeringsbehov. I och med detta har uppdraget till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram underhållsplaner funnits.

Inventering av de kommunala hamnarna och dess status har genomförts
under åren 2015 - 2019. Detta ligger till grund för den underhållsplan som nu är framtagen
2019.
Av redovisad rapport och sammanställning framgår att avsättning till planerat underhåll för
Simrishamns kommuns samtliga hamnar bör uppgå till knappt 10 mnkr per år i ett kontinuerligt långsiktigt perspektiv. Detta för att undvika kapitalförstöring och dryga investeringar
i de olika anläggningarna som tillsammans har ett anskaffningsvärde på ca 1,6 Mdkr.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-29
Rapport från MarCon Teknik AB, Underhållsplan Hamnar Simrishamns kommun, 201902-15 Dokument nr 190200-WP-01
Överläggningar
Jörn Ryberg, Marcon Teknik AB har vid dagens sammanträde redogjort för innehållet i
underhållsplanen.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna underhållsplan för hamnarna inom Simrishamns kommun.



Underhållsplanen överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande i anslutning till budgetarbetet 2020.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 108

Dnr 2018/744

Taxor 2019, vinteruppläggning av fritidsbåtar (återremitterat ärende)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 225 att återremittera den del i
hamntaxan för 2019 som avser Vinteruppläggningsavgift (H.1.5.1-H.1.5.2) för ett tydliggörande av höjningen av taxa.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkade Pia Ingvarsson (S) på återremiss av den del
av förslaget till hamntaxa 2019 som avser vinteruppläggningsavgift
(H.1.5.1-H.1.5.2) med anledning av att avgiften höjs med ca 60 % och att det inte tydligt
framgår vilka investeringar som den höjda avgiften baseras på.
Samhällsbyggnadsnämnden har gjort följande investeringar/reinvesteringar som utgör underlag till den föreslagna höjda avgiften:
 Asfaltering av del av vinteruppställningsområdet (Konservfabriken 9) för att säkerställa att tunga transporter till området med fritidsbåtar.


Befintlig spolplatta med fettavskiljare, reinvestering för att säkerställa funktionen



Installation av el- och vattenstolpar – för att bland annat kunna ladda batterier till
maskiner vid underhåll av uppställda båtar.

Förslag till nya avgifter avseende vinteruppläggning (H.1.5.1-H.1.5.2) i hamntaxan 2019:

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 108 forts

Dnr 2018/744

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-10
Antagen hamntaxa 2019, KF 2018-11-26, § 225
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 225
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Fastställa förslag till H.1.5 Vinteruppläggningsavgift (H.1.5.1-H.1.5.2) i hamntaxa
2019
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 109

Dnr 2019/451

Granskning av ramavtal inom samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har gett EY i uppdrag att granska
avrop från ramavtal inom samhällsbyggnadsnämnden. Granskningen har skett av ramavtalet gällande maskin- och fordonstjänster.
De förtroendevalda revisorerna önskar samhällsbyggnadsnämndens svar, dels på de iakttagelser som gjorts samt vilka åtgärder nämnden ämnar vidta för att säkerställa att nämnden
efterlever de avtal som ingåtts.
EY har gjort noterbara iakttagelser från fakturakontrollen på följande punkter:





Tjänster i avrop
Miljömässiga skallkrav
Tillkommande kostnader
Attestering

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SVAR:
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) kommenterar och besvarar nedan de iakttagelser och
rekommendationer om åtgärder som EY lämnar i sin granskningsrapport.
Tjänster i avrop
EY anger att det finns minst 141 poster i underlaget vilka avser maskiner så som grävmaskiner och lastbilar. Det konstateras att det för 52 av dessa poster inte finns en motsvarande prisuppgift enligt ramavtalet, vilket motsvarar ca 37 procent av tillfällena.
SBN:s kommentar:
Ramavtalet är baserat på ”BAS” tjänster som avser vilka maskin- och fordonstyper som
beräknas användas till största del. För tjänster som ligger utanför den dagliga användningen finns en överenskommen à-prislista som reglerar kostnader för tillkommande tjänster.
Dessa priser överensstämmer med de tjänster som beställts och fakturerats. Priserna upptagna i à-prislistan stämmer således överens med de priser som fakturerats. EY har fått ta
del av denna prislista inom ramen för sin granskning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 109 forts

Dnr 2019/451

Dessa tillkommande tjänster betraktas som en direktupphandling i varje enskilt fall som
gjorts direkt från leverantören för maskintjänster med bedömningen att det understiger direktupphandlingsgränsen. Detta avser till största del olika typer av släp för transport av
schaktmassor o dyl. vilket ansetts orimligt och praktiskt ogenomförbart att det skulle vara
ramavtalsleverantören som står för själva lastbilen och ett annat företag som skulle leverera
exempelvis ett släp. I vissa av fallen där det inte ansetts lämplig att direkt tilldela ramavtalsentreprenören, har konkurrensutsättning skett mellan de 3 antagna leverantörerna.
Miljömässiga skallkrav
SBN:s kommentar:
Inga ytterligare kommentarer, samhällsbyggnadsnämnden delar EY:s bedömning.
Tillkommande kostnader
Det framkommer av fakturakontroll att leverantören vid ett flertal tillfällen fakturerat för
tjänster och material som ej omfattas av gällande ramavtal. Vid kontroll noteras särskilt
att leverantören kontinuerligt debiterat Simrishamns kommun för höjdsystem, jigg och
twindäck.
SBN:s kommentar:
EY:s iakttagelse i granskningen, att twindäck och höjdsystem inte ingår i ramavtalsupphandlingen, stämmer. Dessa är beställda i efterhand som ett ändrings- och tilläggsarbete
(en s.k. ÄTA) enligt överenskommen à-prislista. Samhällsbyggnadsnämnden har inkluderat dessa tjänster i kommande ramavtal för maskin- och fordonstjänster som nu ligger ute
för upphandling.
Attestering
SBN:s kommentar:
Samhällsbyggnadsnämnden ser inga problem med nuvarande hantering av till kommunen
ställda fakturor. Samtliga fakturor kontrolleras mot inlämnade dagrapporter som stäms av
mot utfört arbete. Leverantören använder sig av digitala dagrapporter som underlättar uppföljningen jämfört med traditionella handskrivna följesedlar.
Rekommendation
Med anledning av iakttagelserna i rapporten rekommenderar EY samhällsbyggnadsnämnden att:


Säkerställa att ramavtal följs.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 109 forts

Dnr 2019/451



Tydligt dokumentera avsteg från ramavtal för tilläggstjänster vilka är att anse som
direktupphandlingar.



För nästkommande ramavtalsupphandling genomföra en heltäckande analys av vilka tjänstebehov som avtalet ska täcka.

SBN:s kommentar:
Samhällsbyggnadsnämnden håller till fullo med om EY:s rekommendation att säkerställa
att gällande ramavtal följs. Samhällsbyggnadsnämnden anser att ramavtalet i dagsläget
följs tillfredställande. De tjänster som inte ingått i nuvarande ramavtal har hanterats som
ändrings- och tilläggsarbete (ÄTA) alternativt direktupphandlats utanför ramavtalet.
Ett förbättringsarbete finns att göra avseende tilläggstjänster som är att anse som direktupphandlingar. I dagsläget finns inget digitalt verktyg/uppföljningssystem för att samla
alla enskilda beställningar som är direktupphandlingar för att säkerställa att de totalt över
avtalstiden inte överskrider direktupphandlings-gränsen. Som ett led i arbetet för att förtydliga vad som är direktupphandling och vad som är ramavtal kommer fakturorna att delas
vilket betyder att samlingsfakturor inte längre kommer att accepteras från leverantören.
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit hänsyn till EY:s granskningssynpunkter och inarbetat
dessa i den pågående upphandlingen av ramavtal för maskin- och fordonstjänster. Ett nytt
ramavtal har tagits fram och håller på att upphandlas. Detta för att förtydliga och utradera
alla frågetecken rörande ramavtalets efterlevnad trots att Samhällsbyggnadsnämnden är
nöjda med avtalet och att möjlighet att förlänga avtalet ytterligare ett (1) år fanns som option.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-13
Granskning av ramavtal inom samhällsbyggnadsnämnden, 2019-04-16
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Överlämna samhällsbyggnadsnämndens kommentarer ovan som svar på granskningen.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunens revisorer
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 110

Dnr 2017/674

Begäran om reducering av anläggningsavgift för Simrishamn Gladsax
12:17
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren till Gladsax 12:17 har ställt en begäran till samhällsbyggnadsnämnden om
en sänkning av anläggningsavgiften med 20 % alternativt att pumpens placering på fastigheten flyttas. Detta med anledning av att fastighetsägaren inte varit nöjd med pumpenhetens placering och utseende.
Enligt vattentjänstlagen svarar VA-huvudmannen för pumpenheten, trots att den oftast
placeras inne på fastigheten. Enhetens plats bestäms av VA-huvudmannen. Denna placering görs i största möjliga mån i samråd med fastighetsägare.
Vid de tillfällen som det inte är möjligt att tillgodose fastighetsägarens önskemål, till exempel när det rör sig om tekniska eller praktiska svårigheter, äger VA-huvudmannen rätten
att bestämma över pumpens placering.
Avgiftsskyldigheten inträder vid det tillfälle som förbindelsepunkten upprättas, detta oberoende av pumpens placering.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-14
Fastighetsägarens bestridande av placering av pumpenhet, 2019-02-18
Meddelande om förbindelsepunkt, 2018-06-20
Allmänna bestämmelser för användandet av Simrishamns kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning (ABVA), KF 2008-05-26, § 68
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Avslå fastighetsägarens begäran om reducering av anläggningsavgift eller flytt av
pumpenhet.



Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram regelverk, som förklarar
lagstiftning, att användas som bilaga till avtal.
_______
Beslutet expedieras till:
Lena och Andreas Rydén
VA-enheten
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 110 forts

Dnr 2017/674

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till Mark- och miljödomstolen för
prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 111

Dnr 2018/837

Projekt VA-samverkan - bilda gemensamt driftbolag
Ärendebeskrivning
VA-organisationerna i både Simrishamns kommun och Tomelilla kommun är i huvudsak
samstämmiga med VA-branschen i övrigt gällande svenska VA-huvudmäns framtida utmaningar och behov. Den svenska VA-branschen står inför stora framtida utmaningar vad
gäller förmåga att uppnå miljökrav, klimatanpassning, applicerande av ny teknik och anpassning till lag- och myndighetskrav.
Dricksvattenutredningen och Svenskt Vattens hållbarhetsindex visar att små och i viss mån
även medelstora svenska kommuner redan idag har svårt att leva upp till gällande krav på
den kommunala VA-verksamheten. Bristerna bedöms vara mer påtagliga vad gäller förmågan att organisera och styra sin VA-verksamhet så att den kan arbeta strategiskt för att på
lång sikt klara sitt uppdrag.
Påtagliga utmaningar och behov som Tomelilla kommuns och Simrishamns kommuns VAorganisationer upplever är:
•

Sårbarhet i organisation. Egen VA-organisation är sårbar för längre sjukskrivningar och medför svårigheter att hantera personals ledigheter under semestertider och
över tid även en rimligt krävande beredskapshållning. Med god planering bedöms
det för närvarande fungera väl för drift och förvaltning. Bristerna blir mer påtagliga
vid större utredningsarbeten och större och/eller ständiga investeringsprojekt. Viss
osäkerhet råder för hur väl en krissituation kan hanteras.

•

Rekryteringssvårigheter av VA-kompetens. Svårigheter föreligger att attrahera och
konkurrera om personal med utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom VAområdet. Frågan avser främst kommunens egen VA-organisation men bedöms indirekt även utgöra begränsning för det lokala näringslivets förutsättningar att bygga
upp efterfrågad kompetens för tjänster inom VA-sektorn.

•

Långsiktig kompetensförsörjning. Det är svårt för en enskild kommun att bygga upp
och långsiktigt utveckla erforderlig VA-specifik kompetens för anställd personal.

•

Förutsättningar att utgöra stark aktör. Den allmänna VA-försörjningen utgör en
avgörande samhällsfunktion vars intressen ständigt bör bevakas. Som liten organisation inom egen kommun har man svårt att hinna bevaka förekommande frågeställningar samt att med kraft och tydlighet bevaka VA-kollektivets intressen gentemot andra organisationer och verksamheter i samhället när konfliktsituationer uppJusterandes sign
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står.
•

Fokus på VA-frågor i den politiska styrningen. Allmän VA-försörjning har specifika juridiska, ekonomiska och tekniska förutsättningar samtidigt som det finns tydliga lagkrav på att särskilja VA-kollektivet från exempelvis skattekollektivet. Politiskt styrande organ som ansvarar för verksamheter, där den allmänna VA-försörjningen ingår som del tillsammans med flera andra kommunala verksamheter, medför svårigheter för tillsatta politiker att fördjupa sin VA-specifika kunskap och därmed förmåga att bevaka VA-kollektivens intressen.

•

Behov av VA-specifika ekonomiska styrdokument och ekonomisk redovisning. Då
den allmänna VA-försörjningen ingår som liten del i kommunens förvaltningsorganisation tvingas man helt naturligt inordna sig i rutiner för exempelvis ekonomisk
styrning och redovisning som till stor del påverkas av andra kommunala verksamheters behov. Svårigheter uppstår då att på ett korrekt och optimalt sätt uppnå de
VA-specifika behov och krav som föreligger för den allmänna VA-försörjningen.
Som exempel kan nämnas vattentjänstlagens krav på särredovisning för VA-huvudman/VA-kollektiv.

•

Geografiska begränsningar för långsiktig strategisk planering för VA-försörjningen. Då den allmänna VA-försörjningen är organiserad kommunvis utgör kommungränserna i olika grad begränsningar för långsiktig strategisk planering ur ett geografiskt perspektiv. För att möta framtida behov och krav på driftssäkerhet/redundans i VA-försörjningen och förväntat ökade miljökrav, kommer VA-lösningar som
sträcker sig över kommungränser krävas.

•

Eftersatt underhåll och historiskt sett för låg reinvesteringstakt i VA-anläggningarna. Tidigare års låga reinvesteringstakt innebär att VA-anläggningarna överlag är
slitna och omoderna. Följderna av detta visar sig på många sätt till exempel genom
stort in- och utläckage i ledningsnät, bristande kapacitet vid erforderliga nyanslutningar av fastigheter, bristande skalskydd av anläggningar, omoderna styrningar av
verk, m.m.

•

Stort investeringsbehov i de allmänna VA-anläggningarna. Utmaningen ligger till
större delen i att uppnå tillräcklig planerings-, projekterings- och projektledningskapacitet i nuvarande organisation. Utförande av tjänster för ovanstående av privata
aktörer kräver en insats av kommunens VA-organisation i den viktiga beställarrollen vilken ofta underskattas.

•

Brister i långsiktig planering och förebyggande arbete. Nuvarande egen organisation är otillräcklig för att kunna frigöra resurser att arbeta med långsiktiga strategier, förebyggande arbete, dokumentation i form av skriftliga rutiner, driftinstruktioner och egenkontrollrutiner.
Justerandes sign
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En gemensam och större VA-organisation bedöms bli mindre sårbar för personalomsättningar, sjukskrivningar, ledigheter m.m. och skapar bättre förutsättningar för rimlig beredskapshållning. Större bas skapas för att utveckla och upprätthålla efterfrågad VA-specifik
kompetens i personalstyrkan. Förutsättningarna för framgångsrika rekryteringar bedöms
förbättras, särskilt om gemensam organisation profileras som just VA-organisation. Studier
visar att när VA-organisationer uppnår ”en kritisk massa” (tillräcklig storlek) så förbättras
förutsättningarna att styra och organisera VA-verksamheterna mot en långsiktigt hållbar
VA-försörjning. VA-organisationerna bedöms då även stå bättre rustade för att möta förekommande personalomsättningar och även motverka viss personalomsättning då organisationen exempelvis kan erbjuda större flexibilitet, mindre andel ensamarbete m.m.
Under åren 2003 till 2010 genomfördes omfattande utrednings- och planeringsarbeten för
VA-samverkan mellan kommunerna vilket utmynnade i ett konkret förslag till bildande av
ett gemensamt driftbolag. Dock saknas dokumentation kring skälen till att det planerade
gemensamma driftsbolaget aldrig bildades.
Under hösten 2018 beslutades om ett projektdirektiv med målet att utvärdera tidigare utredningar och förslag kopplat till samverkan mellan Tomelilla kommun och Simrishamns
kommun, att ta fram en nuläges- och behovsanalys för båda kommunernas VA-organisationer, att ta fram en tidplan för genomförande av samverkansprocess samt att ta fram avtalshandlingar för kommunal samverkan. Arbetet med projektdirektivet har mynnat i redovisad rapport. Förutsättningar för de olika associationsformerna såsom aktiebolag, kommunalförbund och gemensam nämnd med alternativ på organisatoriska placeringar av VAhuvudmannaskapen redovisas i rapporten. För val av associationsform rekommenderas
gemensamt ägt driftbolag med bevarande av VA-huvudmannaskapet i respektive kommuns
förvaltningsorganisation. Som VA-organisationens huvudsäte föreslås Tomelilla.
Rapporten innehåller en tidplan som innebär att en gemensam VA-organisation skulle kunna inleda sin verksamhet kring årsskiftet 2019/2020. Efter diskussioner i projektets styrgrupp har dock tidplanen reviderats så att bolaget skulle kunna startas upp vid årsskiftet
2019/2020 men att verksamheten startas i bolaget senast 1 juli 2020.
I uppstartsfasen kommer en interimsstyrelse att behöva väljas som får i uppdrag att starta
bolaget och starta processen med att rekrytera en VD.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-08
Protokoll Samverkansmöte, 2019-05-17
Tidplan, 2019-05-07
Rapport VA-samverkan, 2019-03-28
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Avstå från att delta i beslutet
Kjell Dahlberg (ÖP) deltar inte i beslutet.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
•
•
•

Bilda ett gemensamt driftbolag med Tomelilla kommun för VA-verksamheterna.
Driftbolagets huvudsäte placeras i Tomelilla kommun.
Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram erforderliga handlingar för att inrätta driftbolaget.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 112

Dnr 2018/651

Remissvar nationell havsplanering - granskning
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun har beretts tillfälle att yttra sig över granskningsförslag för den nationella havsplaneringen. Utifrån planförslaget ser Simrishamns kommun inte att det finns
några större utpekade risker för konkurrerande intressen eller målkonflikter mellan den
statliga planeringen och den kommunala översiktsplaneringen. Inom kommunens vattenområde följer den statliga planeringen till största del de på förhand givna förekommande
intressena och som kommunen redan idag måste förhålla sig till i den fysiska planeringen.
Utöver synpunkter som skickades in under samrådet har samhällsbyggnadsförvaltningen
utarbetat ett remissvar.
Beslutsunderlag
Remissvar nationell havsplanering – granskning, 2019-05-02
Granskningsmissiv – Förslag till havsplaner för Sverige, 2019-03-14
Förslag till havsplaner för Sverige – granskningshandling, 2019-03-14
Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till havsplaner för Sverige - granskningshandling,
2019-03-14
Samrådsredogörelse – Förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet och konsekvensbeskrivningar, 2019-03-14
Remissvar över samrådshandlingar från Simrishamns kommun, 2018-07-11
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar, daterat 2 maj 2019, översänds till
Havs- och vattenmyndigheten.
_______

Beslutet expedieras till:
havochvatten@havochvatten.se senast 2019-06-14
Märk remissvaret med Dnr 666-19 i ämnesraden
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Dnr 2019/324

Fastighetsreglering berörande Stiby 16:1 (Rosenborg) och Stiby 155:9,
Simrishamns Bostäder AB
Ärendebeskrivning
Simrishamns Bostäder AB begärde år 2015 planmedgivande för att ändra markanvändningen för Stiby 155:9 från äldreboende (Rosenborg) till bostäder samt för att möjliggöra
källsortering och parkering inom Stiby 16:1. Detaljplanen vann laga kraft den 28 oktober
2018. Den del av kommunens fastighet Stiby 16:1 som är avsedd för parkering och källsortering för Stiby 155:9 och som redan nu används till detta, tillgodosåg tidigare parkeringsbehovet för parkområdet inom Stiby 16:1.
I och med att detaljplanen ändrats, är det aktuella markområdet planlagt som kvartersmark
i stället för allmän plats och bör i sin helhet tillföras Simrishamns Bostäder AB:s fastighet
Stiby 155:9. Enligt förslaget till överenskommelse om fastighetsreglering står Simrishamns
Bostäder AB för hela lantmäterikostnaden och ersättningsbeloppet för markområdet,
64 000 kronor, motsvarar den kostnad samhällsbyggnadsförvaltningen beräknar att nyanläggning av en parkeringsplats inom Stiby 16:1, för parkområdets behov, kommer att uppgå till.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-07
Utdrag ur Näringslivsregistret, 2019-04-26
Undertecknad överenskommelse om fastighetsreglering, 2019-04-16
Detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1, Gärsnäs (plankarta), 2018-08-16
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stiby
16:1 och 155:9.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Simrishamns bostäder AB (för kännedom)
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§ 114

Dnr 2016/376

Gatukostnadsutredning Skansen Simrishamn, Garvaren 13
Ärendebeskrivning
Enligt Plan- och bygglagen har en kommun rätt att ta ut ersättning från berörda fastighetsägare i samband med upprustning eller nyanläggning av allmän plats inom detaljplan med
kommunalt huvudmannaskap. I de flesta exploateringsfall blir det redan i planprocessen
tydligt att det är exploatören/exploatörerna som har hela nyttan av utbyggnaden av allmän
plats och man kommer då överens med kommunen om en fördelning av kostnaderna och
reglerar det som överenskommits i ett eller flera genomförandeavtal (vanligen ett avtal
med varje exploatör). Skansenområdet utgör ett större område, en ny stadsdel, i Simrishamn och då framgår sambanden mellan exploatör och nytta inte lika tydligt.
Mot denna bakgrund har samhällsbyggnadsförvaltningen valt att gå vidare med en gatukostnadsutredning i vilken de preliminära kostnaderna och fördelningen av desamma
åskådliggörs. Processen för gatukostnadsutredningen liknar den för detaljplanen med samråd, granskning och antagande. När gatukostnadsutredningen är antagen får den ligga till
grund för kommunens uttagande av ersättning av de berörda fastighetsägarna.
Samhällsbyggnadsnämnden antog 26 januari 2017, § 14, ett gestaltningsprogram för hela
området i syfte att samordna och säkra utformningen av gator, parker, natur, torg, stråk
samt gestaltning av byggnader. Konsultföretaget WSP har, på kommunens uppdrag, illustrerat de allmänna platserna inom Skansenområdet utifrån gestaltningsprogrammet och
även gjort en kostnadsuppskattning av genomförandet. Övriga kostnader, såsom till exempel dem för fastighetsbildning, har uppskattats schablon- och erfarenhetsmässigt. Kostnadsuppskattningen är preliminär och kommer att behöva justeras under processens gång.
Processen för gatukostnadsutredningen liknar den för detaljplanen – samråd, granskning
och antagande - och löper ofta parallellt med planprocessen. Likt detaljplanen kan antagandebeslutet för gatukostnadsutredningen överklagas. Detaljplaneprocessen för etapp II har
redan hunnit börja löpa, i och med att samrådet är genomfört, men kan vänta in gatukostnadsutredningen så att båda slutligen kan antas samtidigt.
Förslaget till gatukostnadsutredning är nu klart för samråd. I samrådshandlingarna presenteras preliminärt kostnadsunderlag, förslag till fördelningsområde och fördelningsgrund för
berörda fastighetsägare. Under samrådstiden ska förslaget finnas tillgängligt elektroniskt
på kommunens hemsida, samt fysiskt i rådhuset och på Simrishamns bibliotek. Under samrådstiden har berörda fastighetsägare möjlighet att skriftligen inkomma med synpunkter på
förslaget till gatukostnadsutredning.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

24

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 114 forts

Dnr 2016/376

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-07
Förslag till gatukostnadsutredning för Skansen, Simrishamn, 2019-05-08
Plankarta för detaljplan för Garvaren 3 med flera (Skansen etapp I)
Plankarta för detaljplan för Garvaren 13 med flera (Skansen etapp II)
Illustration utveckling Skansen
Skansen presentation markplanering februari 2019
Gestaltningsprogram för Skansen SBN 2017-01-26, § 14
Jäv
Ing-Marie Jacobsen (F!) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i
ärendet. I hennes ställe tjänstgör Hasse Bengtsson (S). Hans Dahlqvist (SD) anmäler jäv
och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet. I hans ställe tjänstgör Jan
Dahl (SD).
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för interna överläggningar mellan klockan 15.30-15.40.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att revidera/se över kostnadsunderlag/gestaltningsprogram.
_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Näringslivsutveckling AB,
Bruksgatan 1, 272 36 Simrishamn (för kännedom)
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§ 115

Dnr 2017/569

Planprogram för Stengården 1, Simris 20:33, del av Simris 206:1, Stengården avloppsreningsverk, planprogram
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger omkring 3 km söder om Simrishamn och utgörs av delar av fastigheterna Simris 20:31, 20:33 och 206:1, vilka samtliga ägs av Simrishamns kommun. Planområdet innehåller kontorsbyggnader, åkermark, betesmark och avloppsreningsverk med tillhörande anläggningar.
VA-avdelningen har tagit initiativ till planen och planbesked beviljades av samhällsbyggnadsnämnden den 19 oktober 2017 § 167. VA-avdelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen vill genom planläggning skapa bättre utvecklingsmöjligheter för sin verksamhet på
Stengården i framtiden.
Reningsverket ligger inom område för landskapsbildskydd vilket innebär att dispens från
skyddet krävs vid varje enskild åtgärd som planeras. Utöver det omfattas planområdet av
flera riksintressen som gör bygglovsprocesserna omfattande. Genom planläggning behöver
dispens inte sökas vid varje enskilt fall utan påverkan på landskapsbildskydd och riksintressen prövas i planprocessen.
Syftet med planen är att ta ett helhetsgrepp kring fastigheterna för att i framtiden få bättre
utvecklingsmöjligheter för reningsverkets verksamhet.
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande och planprogram. Planprogrammets syfte är
att i ett tidigt skede samla in kunskap och synpunkter från berörda och myndigheter. Planprogrammet redovisar översiktligt hur VA-avdelningen vill utveckla sina fastigheter i
framtiden för att kunna uppföra en pyrolysanläggning eller en biogasanläggning. Planprogrammet föreslår höjder och byggrätter för VA-anläggningar, serviceutrymmen och ytterligare kontorsutrymmen.
Planområdet ligger inom översiktsplanens pausområde samt riksintressena för
för högexploaterad kust/kustzon, rörligt friluftsliv och riksintressen för turism och friluftsliv.
Programområdet angränsar till riksintresse för friluftsliv, hela planområdet omfattas av riksintresse för naturvård.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen och Miljöbalken att
en miljöbedömning behöver göras. En behovsbedömning har gjorts och samråtts med
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Länsstyrelsen. Behovsbedömningen visar att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska
upprättas till plansamrådet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-08
Planprogram delar av Simris 206:1, 20:31, 20:33, Stengården ARV, 2019-05-08
Behovsbedömning av Simris 206:1, 20:31, 20:33, Stengården ARV, 2019-05-08
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna planprogram för delar av Simris 206:1, 20:31 och 20:33, Stengården avloppsreningsverk för samråd.



Godkänna behovsbedömningen.

_______

Beslutet expedieras till:
VA-avdelningen
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Dnr 2018/836

Förslag till detaljplan för del av Gladsax 34:71, Ekobyn Baskemölla,
granskningshandlingar
Ärendebeskrivning
Ekobyn ekonomiska förening i Baskemölla har påbörjat en avstycknings-förrättning hos
Lantmäteriet, som inte är möjlig att genomföra om inte gällande planer för området längs
med Ängshejdan korrigeras efter rådande förhållanden.
Samhällsbyggnadsnämnden gav 27 september 2018, § 180, positivt planbesked att ändra
detaljplan för del av fastigheten Gladsax 34:71. Sedan arbetet påbörjats har bedömningen
gjorts att hela Ängshejdan (lokalgatan) inkluderas i aktuellt planarbete. Därför ingår två (2)
gällande detaljplaner i aktuellt planarbete:
1) Detaljplan för Ekobyn Baskemölla (etapp 2) gällande Gladsax 34:68 och del av
34:71 i Simrishamns kommun, Skåne län, laga kraft 2002-04-26, samt
2) Detaljplan för Ekoby Baskemölla gällande Baskemölla 87:1 samt Gladsax 34:68,
34:71 och 34:94 i Simrishamns kommun, Skåne län, laga kraft 2000-03-30.
Planförslaget har tagits fram för att detaljplanen ska överensstämma med verkliga förhållanden. Det innebär att kvartersmark till viss del utökas, att gränser kring byggnader på
prickmark (där mark ej får bebyggas) justeras, att bostadstomt längst ned i sydväst blir
planenlig samt att lokalgatan utformas efter hur den används idag.
Planförslaget har varit på samråd under tiden 23 mars - 20 april 2019.
Länsstyrelsens inkomna samrådsyttrande 18 april 2019 handlar bland annat om att det är
för stora förändringar i befintlig detaljplan för att använda ett begränsat planförfarande.
Efter Länsstyrelsens synpunkt ändras därför planförfarandet till standard och prövningen
görs som en ny detaljplan.
Planbeskrivningen har efter samrådet vidare kompletterats med mer ingående beskrivningar om påverkan på riksintressen, miljökvalitetsnormer för vatten, risk för översvämning,
artskydd och biotopsskydd. Plankartan har justerats med ett u-område i sydöstra delen av
området.
Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på allmänheten eller antas medföra betydande miljöpåverkan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-23
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Granskningshandlingar (planbeskrivning, plankarta, miljöundersökning), 2019-05-23
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-11
Samrådshandlingar (planbeskrivning, plankarta, miljöundersökning) 2019-03-11
Plankostnadsavtal, 2018-11-06
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-01
Begäran om planbesked, 2018-09-07, från Ekoby Baskemölla Ek. förening
Detaljplan, Ekobyn, etapp 2, laga kraft 2002-04-26
Detaljplan, Ekobyn, etapp 1, laga kraft 2000-03-30
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna planhandlingar för del Gladsax 34:71, Ekobyn Baskemölla, för granskning.
_______

Beslutet expedieras till:
Ekobyn ekonomiska förening, Thomas Rönnberg
Lantmäteriet

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 117

Dnr 2018/656

Projektdirektiv Bergstrands väg
Ärendebeskrivning
På de allmänna ytorna kring Bergstrands väg finns i dag bland annat en nedgången basketplan/asfaltyta, samt stora öppna gräsytor. Syftet med projektet är att skapa en mötesplats
för fritidsändamål för olika åldersgrupper, som ekonomiskt möjliggörs genom att Boverket
finansierar projektet med 50 % (1 276 125 kr) enligt förordningen (2016:398) om stöd till
utemiljöer i vissa bostadsområden. En förutsättning för att det beviljade bidraget ska betalas ut är att projektet ska vara slutfört senast 1 mars 2020.
Målet med projektet är att skapa nya mötesplatser med ökad trygghet och möjlighet till
fysisk aktivitet och social samvaro. Följande åtgärder har beviljats bidrag från Boverket:











Cykelparkering och sopsorteringsstation anläggs
Träd-, buskar-, och perennplanteringar
Spontanidrottsplats anläggs på befintlig asfaltyta
Ett parkourområde anläggs på befintlig asfaltyta
En ”hängyta” anläggs med svängda bänkar och bord
En gångväg anläggs
En boulebana anläggs
En grillplats med bord och bänkar anläggs
Ny belysning
Medborgardialoger, delaktighet kring utformning av parkourbana samt ”hängyta”.

Projektet är finansierat inom ramen för samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget
2019–2020. Total kostnad för projektet beräknas till 2 552 250 kr. Boverket bidrar med 1
275 125 kr.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 117 forts

Dnr 2018/656

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-09
Projektdirektiv Aktivitetsområde Bergstrands väg, 2018-05-09
Beslut enligt förordningen (2016:398) Boverket), 2018-10-15
Ansökan om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden, 2018-07-26
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för redovisning av effekter, driftkostnader.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, gata/park-enheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 118

Dnr 2019/296

Kommunal parkeringsövervakning - regler/rutiner 2019
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av samhällsbyggnadsnämndens presidium
tagit fram ett förslag på regler för parkeringsövervakning i Simrishamns kommun. Syftet är
att tydliggöra hur övervakningen ska bedrivas genom exempelvis prioriteringar och att
säkerställa likställighet i övervakningen. Parkeringsövervakningens övergripande mål är att
säkerställa en säker, tillgänglig trafikmiljö med god framkomlighet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-13
Förslag till regler för kommunal parkeringsövervakning i Simrishamns kommun, 2019-0513
Överläggningar
Lars Johansson (S) påtalar att formuleringen avseende procentsatser är otydlig och måste
bli tydligare så det inte kan missförstås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Carl-Göran Svensson (C): Anta förslag till regler för parkeringsövervakning i Simrishamns
kommun. OBS 15/5-15/9 ska övervakning ske mer frekvent. Resten av året sparsamt med
undantag för speciella händelser typ Konstveckan, Äppelmarknaden eller liknande evenemang
Förslag till beslut på sammanträdet – tilläggsyrkande
Mats Arnoldsson (L): Parkeringsövervakningens policy och bestämmelser blir föremål för
en grundläggande utvärdering med avseende på syfte, behov, tidsmässig varaktighet under
kalenderåret samt geografisk tillämpning. Utvärderingen ska vara färdig senast vid utgången av februari 2020 och utgöra underlag för ny upphandling av övervakningstjänster för
kommande period.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt förslag till regler för övervakning och finner att
nämnden beslutat anta förslaget.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 118 forts

Dnr 2019/296

Beslutsgång – tilläggsyrkande
Ordförande ställer proposition på Mats Arnoldssons tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat bifalla yrkandet.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Anta förslag till regler för parkeringsövervakning i Simrishamns kommun. OBS 15/515/9 ska övervakning ske mer frekvent. Resten av året sparsamt med undantag för
speciella händelser typ Konstveckan, Äppelmarknaden eller liknande evenemang.



Parkeringsövervakningens policy och bestämmelser blir föremål för en grundläggande utvärdering med avseende på syfte, behov, tidsmässig varaktighet under kalenderåret samt geografisk tillämpning. Utvärderingen ska vara färdig senast vid utgången av februari 2020 och utgöra underlag för ny upphandling av övervakningstjänster för kommande period.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret, Kontakten (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 119

Dnr 2018/919

Svar på medborgarförslag från Johannes Lancing om återvinningscentral i Järrestad
Ärendebeskrivning
Johannes Lancing föreslår i sitt medborgarförslag att det anläggs en mindre återvinningsstation i Järrestad. Han tror att många boende i byn skulle uppskatta en sådan anläggning
och det skulle även avlasta återvinningsstationen i Simrishamn och göra att fler slipper ta
bilen till densamma.
Kommunfullmäktige beslutade den 1 oktober 2018, § 154 att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Johannes Lancing presenterade sitt förslag vid samhällsbyggnadsnämnden den 25 oktober
2018, § 204.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01 § 154
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll, 2018-10-25, § 204
Medborgarförslag från Johannes Lancing, 2018-09-14
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är FTI och inte kommunen
som ansvarar för anläggande av återvinningsstationer.
_______

Beslutet expedieras till:
Johannes Lancing
Kommunfullmäktige (för kännedom)
FTI (förkännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 120

Dnr 2018/1095

Svar på medborgarförslag från Lena Åström om att dela upp trottoarer
och gångbanor med tydliga cykel- respektive gångbanor
Ärendebeskrivning
Lena Åström har den 19 oktober 2018 lämnat in följande medborgarförslag: ”Cykelanarki
råder! Förslag: Dela upp trottoarer och gångbanor med tydliga cykel- resp. gångbanor.
Idag gäller inga regler, varken lyse eller ringklocka används. Gående med hund, barnvagn
eller rullator får se sig om hela tiden. Birthe Parkhagen kontaktad – Resultat?
Är det tillåtet att cykla på trottoarerna i Simrishamn?”
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2018 att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Lena Åström var inbjuden till samhällsbyggnadsnämnden 31 januari 2019 för att presentera sitt medborgarförslag, men tackade nej.
I Simrishamns kommun pågår arbetet med en cykelplan. I cykelplanen finns flera förslag
som kan göra att konflikter mellan gående och cyklister kan förbättras. Cykelplanen har
nyligen varit ute på remiss på bibliotek, i kommunhuset och på kommunens hemsida.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-06
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-01-31, § 3
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-11-26, § 200
Medborgarförslag från Lena Åström, 2018-10-19

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget anses härmed besvarat - synpunkterna kommer analyseras och
vägas in i det pågående arbetet med cykelplanens färdigställande.
_______
Beslutet expedieras till:
Lena Åström
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Lena Åström

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 121

Dnr 2019/168

Svar på medborgarförslag från Clas Rönnqvist om att kommunen uppmuntrar någon att bygga en bastu med möjlighet att bada i havet, öppen
alla dagar kl 06.00-21.00
Ärendebeskrivning
Claes Rönnqvist kom den 30 november 2018 in med ett medborgarförslag om att kommunen ska uppmuntra någon att bygga en bastu med möjlighet att bada i havet, med öppettider alla dagar 06:00-21:00.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2019, §5, att översända medborgarförslaget
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Claes Rönnqvist var inbjuden till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 11 mars
2019, men besvarade ej inbjudan.
Utredning:
Möjligheterna för bad och bastu utreds för närvarande som en del av projekt Sjöfartsstråket. Arbete med etapp 4 badbrygga pågår och innehåller flera alternativ, där bastu ingår i
ett av alternativen. I etapp 5 och 6 av Sjöfartsstråket pågår dialogarbete för att inhämta
synpunkter på stråkets framtida utformning. Bastu och möjlighet för bad vävs in i detta
arbete och kommer att finnas med bland de förslag som presenteras för politiken i resultatet över dialogarbetet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-09
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-03-11 § 35
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28 § 5
Medborgarförslag från Claes Rönnqvist 2018-11-30
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget anses härmed besvarat, då arbete med bastu och badmöjligheter ingår i pågående utredningsprojekt.
_______
Beslutet expedieras till:
Claes Rönnqvist
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 122

Dnr 2019/261

Svar på medborgarförslag från Catarina och Sven Lundberg om informationskampanj angående gruvplaner
Ärendebeskrivning
Catarina och Sven Lundberg föreslår i medborgarförslag ”att Simrishamns kommun omgående genomför en informationskampanj riktad till såväl kommuninvånare som besökande
angående de konsekvenser som kan bli följden om föreslagna gruvplaner aktualiseras.
Motivering: Den sparsamma information som nått allmänheten angående aktuella gruvplaner synes inte ha fått kommuninvånare och turister att inse vilka allvarliga konsekvenser för såväl enskilda som hela kommunen gruvplanerna kan få. I kommunen finns utmärkt
jordbruksmark, stora naturvärden och en blomstrande turistnäring. Varför inte affischera
med: bilder av gula rapsfält, blommande äppelodlingar, betande kossor och skriva Välkommen till SIMRISHAMNS KOMMUN 2019 samt bilder av gruvschakt Välkommen till
SIMRISHAMNS KOMMUN 2025 om gruvplanerna blir verklighet. För att stärka samhörigheten i Österlenområdet synes det lämpligt att genomföra kampanjen i samarbete med
Tomelilla kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 202 att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Förslagsställarna var inbjudna att presentera sitt förslag vid nämnden sammanträde den 25
april 2019, men avböjde.
Svar:
Inom Simrishamns kommun har under såväl förra som nuvarande mandatperiod rått politisk enighet i att Österlen är en synnerligen olämplig bygd för öppna dagbrott. Denna
ståndpunkt har gällt alltsedan de första samrådsärendena om ansökan om undersökningstillstånd för prospektering efter bl.a. vanadin inkom till kommunen. Detta har med kraft
framförts i möte med Bergsstatens representanter, i möte med det ansökande företagets
ägare, i möte med Länsstyrelsen och i möte med skånska riksdagsledamöter samt vid uppvaktning av lagstiftare. Detta har framhållits i alla beslutade yttranden och överklaganden i
olika instanser från kommunens sida. Österlens karaktär, sårbarhet och värden inklusive
viktig jordbruksmark har framhållits.
Kommunen har däremot inte till uppgift att bedriva opinionsbildning i olika sakfrågor, utan
har att följa befintlig lagstiftning och vara neutral i sin myndighetsutövning. Sakliga informationsinsatser finns det möjlighet till.
Lagstiftningen som berörs följs och handlingsutrymmet är begränsat. Som myndighetsutövare är inte kommunen ensam i kedjan av ärenden som har relevans i frågan, utan även
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 122 forts

Dnr 2019/261

Länsstyrelsen, Ystad-Österlens miljöförbund, Bergsstaten, Länsrätten och Kammarrätten
har utfört myndighetsutövande, alla inom ramen för vad lagstiftningen ger.
Simrishamns kommun har samordnat sina insatser med Tomelilla kommun. I denna samordning har ingått att för medborgare tillhandahålla saklig information utan ställningstaganden. Sådan information om ärendena har tillgängliggjorts på hemsidan. Kommunen
bevakar naturligtvis den fortsatta händelseutvecklingen och nuvarande politiker är mycket
aktiva i frågan vad gäller påverkan mot en förändrad lagstiftning. Därmed får man konstatera att kommunen gjort vad som är rimligt och möjligt i nuläget.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-08
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 202
Medborgarförslag från Catarina och Sven Lundberg, 2018-10-30
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget avslås.
_______
Beslutet expedieras till:
Catarina och Sven Lundberg
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 123

Dnr 2019/388

Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-04-30
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende
perioden januari-april 2019. Nämnden bedöms på årsbasis ha ett underskott på 1 030 tkr
avseende driften, vilket till sin helhet härrör från verksamheten Avslut av exploateringsprojekt. Övriga verksamheter förväntas hålla budget.
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt bedöms sammantaget leda till ett underskott på 2 859 tkr, varav ett underskott på 8 014 tkr avser VA-verksamheten och ett överskott på 5 155 tkr avser skattefinansierad verksamhet inklusive reinvesteringsprogrammet/undvika kapitalförstöring.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-13
Ekonomisk rapport per april 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Johansson (S): att utöver godkänna rapporten per april 2019 ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i de ekonomiska redovisningarna till samhällsbyggnadsnämnden
särredovisa VA-verksamheten. VA ska såsom resultatenhet separeras från övriga verksamheter.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars Johanssons förslag och finner att nämnden beslutat
bifalla förslaget.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per april 2019.



VA-verksamhet ska separeras från övriga verksamheter vid de ekonomiska redovisningarna till samhällsbyggnadsnämnden.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 124

Dnr 2019/479

Jakträtt
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 december 2009, § 227, att skrivningen i Tekniska nämndens beslut från den 10 november 2003, § 103 gällande avveckling av jakträtter
på kommunal mark, skulle ändras till ”efter förfrågan medge arrendator till kommunal
mark utanför detaljplanelagt område, skyddsjakt på vildsvin när kommunjägare är därtill
förhindrade. Denna rätt får inte överlåtas på annan”.
Då kommunjägare idag inte har möjlighet att bedriva den jakt som är nödvändig samt att
alla arrendatorer inte utnyttjar sin rätt till jakt, kvarstår problemet med markskador orsakade av bland annat vildsvin.
Förvaltningen föreslår därför att rätten till jakt på kommunal mark inte begränsas till arrendator eller kommunjägare, utan att möjlighet till jakt ska kunna medges till annan intressent. Rätten till jakt ska regleras i avtal mellan markägare, arrendator och eventuell tredje
part.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-08
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2009-12-15, § 227
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Möjlighet till jakt ska kunna medges till annan intressent. Rätten till jakt ska regleras i avtal mellan markägare, arrendator och eventuell tredje part.

 Upphäva samhällsbyggnadsnämndens beslut av den 15 december 2009, § 227.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunjägarna
Kommunledningskontoret (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 125

Dnr 2019/192

Motion från Gudrun Schyman och Ing-Marie Jacobsen (F!) om att Simrishamns kommun ska ansöka om att delta i Glokala Sverige inför projektår 3, 2020
Ärendebeskrivning
Gudrun Schyman (F!) och Ing-Marie Jacobsen (F!) har den 28 januari 2019 kommit in med
en motion om att Simrishamns kommun ska delta i projektet Glokala Sverige. Motionärerna yrkar att Simrishamns kommun ansöker om att delta i Glokala Sverige inför projektår 3,
2020.
Utredning:
Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt för att sprida kunskap och engagemang kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Projektet är
ett samverkansprojekt mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och finansieras med stöd av Sida.
Syftet är att stötta, stimulera och engagera kommuner och regioner i arbetet med Agenda
2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
Med utbildning, erfarenhetsdelning, nätverkande och information kan projektdeltagarna
dra nytta av vad andra redan gjort och vinna tid och öka kvalitet och måluppfyllelse.
För närvarande deltar 81 kommuner och 15 regioner i Glokala Sverige.
Ansökan inför projektår 3, 2020 är öppen 25 september – 22 november 2019.
Vad ingår i projektet?
 Utbildningsinsatser på plats, för olika målgrupper i organisationen.
 Stöd till intern och extern kommunikation
 Kommunikationsmaterial om Agenda 2030
 En nationell konferens för nätverkade och erfarenhetsutbyte kring Agenda 2030
 En kontaktperson i projektteamet.
Att delta i projektet innebär inga kostnader utöver viss arbetstid och eventuella kostnader
för resor och logi i samband med en årlig konferens och en nationell/regional kommunikationsutbildning.
Deltagande i Glokala Sverige kan på ett tydligt sätt bidra till att få igång och ge kraft i de
samverkansprocesser som behövs i det kommande arbetet med Hållbarhetsprogrammet och
Agenda 2030 på lokal nivå i Simrishamns kommun.
Utbildningsinsatser inom projektet kan mycket väl kopplas till vår uppstart av organisationen för det kommande arbetet.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 125 forts

Dnr 2019/192

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-12
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-02-25, § 36
Motion från Gudrun Schyman (F!) och Ing-Marie Jacobsen (F!), 2019-01-28
Yrkanden
Fredrik Ramberg (SD) yrkar i första hand på återremiss för att redovisa kostnader och i
andra hand, om motionens föreslås att bifallas att kostnaderna ska belasta ”miljö”
Beslutsgång – återremiss
Ordförande ställer proposition på Fredrik Rambergs yrkande om återremiss och finner att
nämnden beslutat bifalla yrkandet.
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för att avgöra ärendet idag
NEJ-röst för återremiss
Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Ing-Marie Jacobsen (F!), Kjell Dahlberg (ÖP) mot 7 NEJ-röster (Kristina Åhberg (M), Mats Arnoldsson (L), Kaj Ovesson (M), Fredrik Ramberg (SD), Hans Dahlqvist (SD), Lage Engebo (M), Carl-Göran Svensson (C)) beslutar nämnden att återremittera ärendet.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för redovisning av kostnader.

Reservationer
(Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Ing-Marie Jacobsen (F!),
Kjell Dahlberg (ÖP) reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 126

Dnr 2018/372

Österlens Vattenråd, val av representanter
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för samhällsbyggnadsnämnden (kommunfullmäktige 2019-03-25, § 76)
företräder samhällsbyggnadsnämnden kommunen som fastighets-/markägare i Österlens
vattenråd.
Årsstämman för vattenrådet äger rum den 28 maj 2019 och till denna har samhällsbyggnadsnämnden att utse ny styrelseledamot - en ersättare – samt ett ombud med ersättare.
Nuvarande representanter är Hans-Olof Höglund (MP), ordinarie ledamot (vald på två år
2018), samt Paul Frogner Kockum (KD), ersättare.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Utse Mats Arnoldsson (L) till ombud för Simrishamns kommun till årsstämman för
Österlens vattenråd



Utse Ing-Marie Jacobsen (F!) till ersättande ombud för Simrishamns kommun till
årsstämman för Österlens vattenråd



Utse Mats Arnoldsson (L) till ersättare för Simrishamns kommun i styrelsen för Österlens vattenråd.

_______

Beslutet expedieras till:
Österlens vattenråd

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 127

Dnr 2019/57

Kurser, konferenser, utbildning
Ärendebeskrivning
Träff med Livsmedelsakademins Politikernätverk 3 juni
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Intresse att medverka anmäls till nämndsekreterare, Annette Knutsson. Medverkan
beslutas av ordförande.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 128

Dnr 2019/120

Förvaltningschefens information
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Marie Leandersson informerar:


Uppföljning Kost-enheten
- Personalkostnader och livsmedelsdistributionscentralen = ökade kostnader
- Äldreomsorg = minskade intäkter
- Förskola-fler barn = ökade intäkter



Delegationsordningen är fortfarande under bearbetning. Förslag kommer att skickas
ut inför beslut i juni



Pågående arbete med verksamhetsplaner/aktivitetsplaner



Genomgång a målförslag 2020



Extra sammanträde SBN den 13 juni, klockan 8.30-12.00 (rådhuset)

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-05-23

§ 129

Dnr 2019/29

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 76 - Reglementen för Simrishamns kommun
2019
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 72 - Nyttjanderättsavtal Tobisviks miniatyrgolfklubb
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 104 - Medborgarförslag från Lars Holm, Borrby om att bygga en avsaltningsanläggning för Östersjöns vatten
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 103 - Medborgarförslag från Anna Hedar om
sopsortering på skolor
Underrättelse inför beslut - Länsstyrelsen övervägen att förlägga Simrishamns kommun att
inrätta verksamhetsområde för spillvatten vid Havängs sommarby genom en allmän anläggning, Lst dnr 567-23238-2018
Länsstyrelsens ändringsbeslut, 2019-05-08, angående ansökan om ändring av det lokala
naturvårdsprojektet "Naturvårds- och friluftsbefrämjande åtgärder i Åbackarna samt inrättande av naturreservat" i Simrishamns kommun, dnr 501-29762-2014
Dom från Växjö Tingsrätt, 2019-05-10, mål nr F 465-18 angående ledningsrätt för befintlig
råvattenledning – mark- och miljödomstolen avslår yrkande om syn
Förvaltningsrättens beslut i målnr 3469-19 - beslut: avvisar Gräsvårdsmaskiner AB:s ansökan om överprövning
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-08, § 122 Underhållsplan beläggning gator SBN´s begäran om tilläggsanslag på 5,3 mkr årligen i ramanslag (återremiss)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 64 Motion - Utredning om solpaneler placerade på kommunala fastigheter, och finansiering i 2020 års budget för de verksamheter som
idag är intresserade av att installera takpaneler
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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