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Beslutande:

Kristina Åhberg (M), ordförande § 192
Henric Appelkvist (M), §§ 186-188
Carl-Göran Svensson (C), ordförande utom § 192 (jäv)
Lage Engebo (M) tjänstgör för Carl-Göran Svensson § 192
Mats Arnoldsson (L)
Pär Rosenberg (KD)
Lars Johansson (S), utom §§ 200-201 (jäv)
Mats Sundbeck (V), tjänstgör för Lars Johansson §§ 200-201
Christl Bengtsson (S)
Hans-Olof Höglund (MP) tjänstgör för Jan-Erik Persson (S) §§ 186-188
Lisa Andersson (S), tjänstgör för Jan-Erik Persson (S) §§ 189-219
Ingmarie Jacobsen (F!), §§ 186-202 (avvek under § 203)
Mats Sundbeck (V), tjänstgör Ing-Marie Jacobsen (F!) §§ 204-219
Lisa Kvarnbäck (MP)
Fredrik Ramberg (SD) tjänstgör för Thomas Paulsson (SD)
Hans Dahlqvist (SD), §§ 186-188
Jan Dahl (SD) tjänstgör för Hans Dahlqvist §§ 189-219

Övriga närvarande:

Lage Engebo (M), §§ 186-191, §§ 193-199
Carl Strömberg (M)
Kaj Ovesson (M)
Lisa Andersson (S), §§ 186-188
Mats Sundbeck (V), §§ 186-199, §§ 202-203
Kjell Dahlberg (ÖP), §§ 186-188
Jan Dahl (SD), §§ 186-188
Thomas Andersson, säkerhetssamordnare, § 188
Anders Andersson, projektledare gata/park, § 187
Anna Bartels, landskapsarkitekt, § 187
Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering, §§ 186-188
Fredrik von Segebaden, enhetschef hamn, §§ 186-188
Johan Persson, avdelningschef VA, §§ 186-188
Lena Roos, kostchef, §§ 186-188
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Marie Nirhem, controller, §§ 186-188
Patricia Åberg, projektingenjör gata/park, § 187
Susanna Söderberg, enhetschef gata/park, §§ 186-188
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, §§ 186-188
Annette Knutsson, nämndsekreterare
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Upprop och val av justeringsperson
Ändring av föredragningslista och genomgång av
ärenden vid dagens sammanträde
Information från säkerhetssamordnare Thomas Andersson
Redovisning av delegeringsbeslut
Sjöfartsstråket etapp 4, badbryggor, utökade förslagsalternativ
Sjöfartsstråket etapp 5 (småbåtshamnen) och etapp 6
(hamnen) - statusrapportering
Detaljplan för Hoby 18:17, samrådsredogörelse
Detaljplan för Hoby 4:33, samrådsredogörelse
Detaljplan för Sandby 64:1, programsamrådsredogörelse
Detaljplan för Simrishamn, Vipan 2 - granskning
Detaljplan för Skansen etapp II - ändring av planbesked
Ändring av detaljplan för Hoby 18:21, granskning
Detaljplan för del av Gladsax 34:71, antagandehandling
Detaljplan för Brantevik 36:21 del av Brantevik 36:23
och Brantevik 36:6 - granskning
Begäran om planbesked för ändring av detaljplan för
Rörum 11:19
Knäbäckshusen - avstå kommunal mark för gemensamhetsanläggning
Begäran om planbesked, Mellby 6:10
Begäran om planbesked Tobisborg 1:1
Begäran om planbesked, Mellby 3:3 samt del av Mellby 3:121 (Stärkan)
Svar på medborgarförslag från Patrik Palm om isbanan i Sankt Olof
Svar på medborgarförslag från Johan Lund om att
anlägga en inomhushall för padeltennis i Simrishamn
Svar på medborgarförslag från Rolf Engfalk om toalett
i Jonebergsparken
Svar på medborgarförslag från Kjell Håkansson - Parkeringen vid badhotellet i Vitemölla
Kommunalt avlopp inom Havängs sommarby
Projekt VA-samverkan
Intern kontrollplan 2019, uppföljning
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2019/55
2019/56

5
6

2019/120

7

2019/52
2018/340

8
9 - 10

2018/342

11 - 12

2017/460
2016/967
2016/137

13 - 16
17 - 18
19 - 22

2018/135
2016/376

23 - 25
26 - 27

2017/897
2018/836

28
29

2018/215

30 - 31

2019/766

32 - 33

2019/857

34 - 35

2019/734
2019/764
2019/822

36 - 39
40 - 41
42 - 44

2019/256

45 - 46

2019/254

47

2018/926

48

2019/677

49 - 50

2017/131
2018/837
2019/346
2019/388
2019/347

51 - 52
53 - 57
58
59
60

Protokollsutdrag intygas:

3

Sida

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 214
§ 215
§ 216
§ 217
§ 218
§ 219

Sammanträdesprotokoll
2019-09-26

Beredningsordning
Skrivelse från Thomas Paulsson (SD) och Hans
Dahlqvist (SD) – Uppmaning om att säga upp hyresavtal gymanstiksalbyggnad med BTK Ajax.
Justering av val av justeringsperson
Kurser, konferenser, utbildning
Meddelanden
Förvaltningschefens information

Justerandes sign

2019/30
2019/909

61
62

2019/55
2019/57
2019/29
2019/120

63
64
65
66

Protokollsutdrag intygas:

4

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-09-26

§ 186

Dnr 2019/55

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


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



Med anledning av att Lars Johansson meddelar att han kommer att anmäla jäv på
ärende pkt 15 och pkt 19 beslutas att Ing-Marie Jacobsen (F!) justerar besluten av
dessa punkter.

_____

Justerandes sign
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§ 187

Dnr 2019/56

Ändring av föredragningslista och genomgång av ärenden vid dagens
sammanträde
Ärendebeskrivning
Sammanträdet inleds med genomgång av ärendena på dagens föredragningslista.
Berörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid sina respektive ärenden.
Pkt 19, Knäbäckshusen – avstå kommunal mark för gemensamhetsanläggning tas upp som
pkt 15 b.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärenden tillkommer vid dagens sammanträde:
Skrivelse från Thomas Paulsson (SD) och Hans Dahlqvist (SD) – Uppmaning om att säga
upp hyresavtal gymanstiksalbyggnad med BTK Ajax.
_____

Justerandes sign
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§ 188

Dnr 2019/120

Information från säkerhetssamordnare Thomas Andersson
Ärendebeskrivning
Thomas Andersson, säkerhetssamordnare, informerar.
_____

Justerandes sign
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§ 189

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 2019-09-16
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_____

Justerandes sign
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§ 190

Dnr 2018/340

Sjöfartsstråket etapp 4, badbryggor, utökade förslagsalternativ
Ärendebeskrivning
I samband med medborgarförslag om badbrygga i Tobisvik beslutade samhällsbyggnadsnämnden 21 maj 2015, § 68, följande: ”Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till
medborgarförslaget. Det finns avsatt investeringsmedel i budget 2015 för att göra föreslagna åtgärder, där samtidigt en handikappramp ingår.”
Sjöfartsstråket etapp 4 – Badbryggorna, innebär anläggande av en eller två badbryggor
med tilläggsalternativet att bygga ett servicehus i anslutning till bryggan/bryggorna. Flera
alternativ för genomförande presenteras i projektdirektivet.
Projektering har genomförts och presenterades för samhällsbyggnadsnämnden den 19 oktober 2017. Den 26 april 2018, § 91, presenterades projektdirektivet i samhällsbyggnadsnämnden, där sex olika genomförandealternativ med tillhörande kostnadskalkyler redogjordes för. Vid sammanträdet framkom att fler alternativ önskades, nämligen analys
och kostnadsberäkning omfattande två icke-permanenta badbryggor. Projektdirektivet är
nu reviderat utifrån dessa synpunkter.
I mars 2019 gav samhällsbyggnadsnämndens presidium samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att utreda ytterligare ett alternativ, nämligen möjligheten för förvärv och ombyggnad av Strandpaviljongen. Projektdirektivet har nu kompletterats även med detta uppdrag.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-17
Projektdirektiv Sjöfartsstråket etapp 4 – Badbryggorna, 2019-09-17
SBN protokoll 2018-04-26, § 91
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Ramberg (SD): bifall till att godkänna i ärendet redovisat projektdirektiv samt alternativ 7, det vill säga att varken brygga eller servicebyggnad ska byggas
Kristina Åhberg (M): Enligt Fredrik Rambergs förslag
Carl-Göran Svensson (C): Enligt förvaltningens förslag

Justerandes sign
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§ 190 forts

Dnr 2018/340

Beslutsgång
Ordförande ställer Carl-Göran Svenssons förslag mot Fredrik Rambergs och Kristina
Åbergs förslag och finner att nämnden beslutat enligt Carl-Göran Svenssons förslag.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT



Godkänna i ärendet redovisat projektdirektiv
Besluta om genomförande av alternativ nr. 3 Badbrygga (permanent) med ramp, i
det fall budgetmedel kommer att tillföras projektet under perioden 2020–2024.

Reservationer
Kristina Åhberg (M), Carl Strömberg (M), Fredrik Ramberg (SD) och Jan Dahl (SD) reserverar sig mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 191

Dnr 2018/342

Sjöfartsstråket etapp 5 (småbåtshamnen) och etapp 6 (hamnen) - statusrapportering
Ärendebeskrivning
Testfasen för Sjöfartsstråket etapp 5 och 6 invigdes den 12 april 2019 med att tillfälliga
installationer placerades ut längs med stråket. Under våren och sommaren har det varit
möjligt för allmänheten att tycka till via hemsida och e-post. Flera workshops har också
genomförts med föreningar, näringsliv, förvaltningar, ungdomar och förskoleelever.
I rapporten Sammanställning av resultat över medborgardialoger
redovisas de resultat som framkommit genom medborgardialogerna under testfasen för
Sjöfartsstråket etapp 5 och 6.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse redovisning testfas etapp 5 och 6 Sjöfartsstråket, 2019-09-09
Sammanställning av resultat över medborgardialoger, 2019-09-13
Bilagor Sjöfartsstråket etapp 5 & 6 redovisning testfas 2019-09-13
Beslut SBN 2016-10-20, § 144
Beslut SBN 2013-04-03, § 47–3.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för interna överläggningar kl 14.54-14.56.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag med undantag av punkt 5 (de förslag
som inkommit avseende badmöjligheter/bryggor/kallbadhus/bastu vävs in i arbetet med
projekt Sjöfartsstråket etapp 4).
Carl-Göran Svensson (C): Avslag på Punkt 1 och Punkt 2 (punkt 1 = I det fall det kommer
att avsättas budgetmedel för investering i Sjöfartsstråket under åren 2020–2024 beslutas att
följande platser/åtgärder ska prioriteras: *Sjöfartsplatsen inre: lekplats/utsmyckning med
anknytning till sjöfartens historia, *Strandvägen: plantering och sittmöjligheter, *Sjöfartsplatsen yttre: utveckla befintlig plats för evenemang. (Punkt 2 = Bidragsansökan ska göras
till Boverket för stöd till gröna och trygga samhällen. I projektet Sjöfartsstråket etapp 5 och
6 kvarstår cirka 1 mnkr. Delar av dessa medel används för att ta fram ett gestaltningsförslag samt övergripande kalkyl enligt prioriteringslistan ovan, som används i bidragsansökan för statlig medfinansiering av projektet.) Stryka punkt 5 (de förslag som inkommit
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

11

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-09-26

§ 191 forts

Dnr 2018/342

avseende badmöjligheter/bryggor/kallbadhus/bastu vävs in i arbetet med projekt Sjöfartsstråket etapp 4). Övriga punkter enligt förvaltningens förslag.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för interna överläggningar klockan 15.00-15.04.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Carl-Göran Svenssons förslag.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Avslå punkt 1 och punkt 2 i enlighet med ordförandens yrkande.


Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en vägvalsstudie/ hamnutredning samt att detta uppdrag kompletterar aktualitetsprövningen av översiktsplanen alternativt en eventuell fördjupning över Simrishamns stad i samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen.



De inkomna förslag som berör Södra planteringen vävs in i arbetet med framtida
investeringsprojekt/reinvesteringsprojekt för parker och grönytor.



Godkänna jämställdhetsanalys för testfasen i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut 3 april 2013, § 47–3.



Punkt 5 utgår ur ärendet med hänvisning till § 190.



Enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut den 20 oktober 2016, § 144, ska samhällsbyggnadsnämnden ta ställning till medborgarförslaget från Thomas Svensson
om springvatten i hamnbassängen vid Sjöfartsstråkets fortsatta utformning där förslaget kan tänkas bli en del. Medborgarförslaget ansågs därmed besvarat.
o Samhällsbyggnadsnämnden anser att förslaget enligt nämndens beslut 20
oktober 2016, § 144, har vävts in i det fortsatta arbetet med Sjöfartsstråket
genom att det redovisats i resultatet över inkomna förslag efter genomförda
medborgardialoger och därmed tagits i beaktning på samma sätt som övriga
inkomna förslag för stråket.
Reservationer
Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Lisa Andersson (S) och Ing-Marie Jacobsen (F!)
reserverar sig till förmån för Lars Johanssons förslag.
_______
Justerandes sign
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§ 192

Dnr 2017/460

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

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 16 november 2017, § 184, att lämna ett positivt
planbesked.
Området är beläget sydost om kustvägen, väg 1500, mellan Spraggehusen och Kyhls
strandbad och nås via Kyhls Skogs väg. Planområdet är beläget ca 150 meter från dagens
strandlinje och höjden är mellan +3 och +4 meter över havet.
Den befintliga byggnaden var ursprungligen servicebyggnad/kaffestuga för en
dansbana/festplats. Byggnaden ska ha uppförts under 1940-talet. Festplatsen –
”Sommarparadiset Kyhls Skog” - började anläggas under 1920-talet och verksamheten fanns troligen kvar till slutet av 1960-talet.
Gällande detaljplan från 1993 anger allmän plats Natur för området.
Området omfattas av riksintresse för kust, turism och friluftsliv, samt inkluderas av strandskydd från Kyhlsbäcken.
Plankostnadsavtal för planärendet är upprättat och undertecknat.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 25 april 2019, § 86, att godkänna planförslaget för samråd. Förslaget till detaljplan för Hoby 18:17 har varit föremål för
samråd under perioden 18 maj till 19 juni 2019. Samrådsmöte hölls i Stadshuset,
Simrishamn den 28 maj 2019. Vid detta möte deltog 11 personer, 6 män och 5
kvinnor.
Vid samrådsmötet framfördes önskemål om generellt förlängd svarstid till den 1
augusti 2019 för att täcka in samfällighetsföreningen Kyhls Skogs årsmöte. Önskemålet om förlängning beviljades under detta möte och ytterligare förlängning
beviljades sedan till den 12 augusti 2019. Under samrådstiden har 28 yttranden
inkommit. Sammanfattningsvis är alla de berörda fastighetsägare i området, som
sänt in synpunkter, negativa till planförslaget. Önskemål om möte med berörda
politiker framförs också vid detta tillfälle.

Justerandes sign
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Dnr 2017/460

Även Länsstyrelsen ställer sig kritisk till planförslaget, deras bedömning är: ”Länsstyrelsens samlade bedömning är att marken inte är lämplig för bebyggelse med hänsyn till risk
för översvämning och erosion samt riskerar att påtaglig skada riksintressena Friluftsliv
3kap. 6 § MB - Kuststräckan Trelleborg-Abbekås-Sandhammaren-Mälarhusen-Simrishamn, Rörligt friluftsliv 4 kap. 1 och 2 §§ MB, - sträckningen Kustområdet från Örnahusen söder om Skillinge till Åhus samt Riksintresse för obruten kust 4 kap. 1 § och 4 § MB
- kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp.
Länsstyrelsen ser vidare att det kan vara svårt att i en fortsatt planprocess visa att markens lämplighet för föreslagen bebyggelse går att säkerställa. Mot bakgrund av detta kan
Länsstyrelsen komma att kalla in planen för prövning enligt 11 kap. PBL.”
Lantmäteriet påtalar att hela planområdet omfattas av gemensamhetsanläggningen Hoby
GA7, som förvaltas av Samfällighetsföreningen Kyhls Skog.
En gemensamhetsanläggning är en juridiskt bindande rättighet för de fastigheter som har
andelar i anläggningen. Gemensamhetsanläggningen ska tillgodose ändamål av stadigvarande betydelse, Hoby GA7 förvaltar väg, vägområde, allmän plats, park eller plantering
eller natur i området.
För att det aktuella planområdet ska kunna tas i anspråk av bostadsbebyggelse krävs att
gemensamhetsanläggningens omfattning omprövas i en anläggningsförrättning. Ombildning av gemensamhetsanläggningar regleras genom Anläggningslagen § 35.
I Anläggningslagen framgår att för ombildning av gemensamhetsanläggning krävs majoritetsbeslut av berörda fastighetsägare alternativt samfällighetsförening om sådan finns. Anläggningslagen reglerar också att det inte får beslutas om ändring om det medför olägenhet
från allmän eller enskild synpunkt.
Planförslaget innebär att en ombildning av gemensamhetsanläggningen behöver göras för
att planen ska vara möjlig att genomföra. För ombildning av gemensamhetsanläggning
krävs majoritetsbeslut av berörda fastighetsägare alternativt samfällighetsförening om sådan finns. Hoby GA7 förvaltas av en samfällighetsförening, varför styrelsen (i förlängningen medlemmar genom votering) behöver godkänna ombildning av Hoby GA7, annars försvåras genomförandet av planen avsevärt. I yttrande från Samfällighetsföreningen Kyhls
skog framgår det att majoritetsbeslut fattades av medlemmarna på föreningens årsstämma,
att man inte kommer godkänna ändring av detaljplanen, och att föreningen ber samhällsbyggnadsförvaltningen att dra tillbaka förslaget om ändring av detaljplan.
Jämförelse kan göras med tidigare ärende med prejudicerande dom, fastslagen för planärende för Sandby 69:1 Simrishamns kommun 16 mars 2012. Detta ärende innebar också att
ändra användning från allmän platsmark Natur/Park till kvartersmark för Bostadsändamål.
Även i det ärendet fanns en gemensamhets-anläggning för förvaltandet av allmän plats och
Justerandes sign
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Dnr 2017/460

de i gemensamhetsanläggningen ingående fastighetsägarna ställde sig negativa till planförslaget under remisskeden. Mark- och miljööverdomstolen fastställde Mark- och miljödomstolens dom att upphäva antagandet av detaljplanen på grund av att skälig hänsyn inte tagits till befintliga äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande.
Jämförelse kan också göras med tidigare ärende med dom från Mark- och miljödomstolen
gällande ombildning av gemensamhetsanläggning för rubricerad fastighet, Hoby 18:17 21
juni 2017. Detta ärende innebar omprövning av Hoby GA7 inom del av Hoby 18:17 som
utgör allmän plats Natur. Sammantaget ansåg Mark- och miljödomstolen i detta mål att,
även om det kan ifrågasättas om föreningen hittills följt det aktuella anläggningsbeslutet
och även om anledning i och för sig saknas att ifrågasätta enskild fastighetsägares förmåga
och resurser att förvalta området i enlighet med anläggningsbeslut, föreligger ändå inte
tillräckligt starka skäl för en omprövning av gemensamhetsanläggningen på sätt som yrkats.
Efter inkomna yttranden är samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att det är svårt att
fortsätta detaljplaneläggningen för del av Hoby 18:17. De inblandade aktörerna behöver
vara överens om en ombildning av gemensamhets-anläggningen, vilket är en nödvändighet
för bostadsändamål inom området. Detta tillsammans med länsstyrelsens ställningstagande
kring markens lämplighet gör att samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planarbetet
avslutas. Ärendet föreslås avskrivas.
Finansiering
Planarbetet bekostas av sökande, plankostnadsavtal finns.
Konsekvenser
Vid en avskrivning av ärendet, blir följden att huset inom Hoby 18:17 fortsatt kommer stå
på ofri grund, mark som inte är förenlig med bostadsändamål. Det är möjligt att bo kvar
om inte annat beslutas genom tillsyn, dock har preskriptionstiden på 10 år passerat för tillsyn av bygglovsärenden. Det kommer inte vara möjligt att söka bygglov inom ändamål för
boende (ex. till-/ombyggnad, komplement- eller Attefallsbyggnad) och det kommer inte
vara möjligt att i framtiden sälja huset som bostad/bostadstomt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-10
Samrådsredogörelse, 2019-09-10
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Jäv
Carl-Göran Svensson (C) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut
i ärendet. I hans ställe tjänstgör Lage Engebo (M). Kristina Åhberg tjänstgör som ordförande.
Överläggningar
Kristina Åhberg (M) framför att Jan Persson tillskrivit henne. Han hävdar att det är felaktigheter i tjänsteskrivelsen och att han vill träffa handläggaren.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet återremitteras för klargörande av skrivelsens innehåll.

_______
Beslutet expedieras till:
Planenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
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Detaljplan för Hoby 4:33, samrådsredogörelse
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade den 9 mars 2017, § 39, positivt planbesked för upprättande av ny detaljplan i syfte att pröva lämpligheten att ändra användningen inom fastigheten Hoby 4:33 från Fiskeriverksamhet i liten skala till Bostads-ändamål.
Hoby 4:33 är belägen vid Spraggehusvägen i Kyhl Mälarhusen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 januari 2019, § 31, genom votering, att godkänna planförslaget för samråd. Förslag till detaljplan för Hoby 4:33 har varit föremål för
samråd under perioden 9 mars till 5 april 2019. Samrådsmöte hölls i Stadshuset, Simrishamn den 26 mars 2019. Vid detta möte deltog 1 man och under samrådsperioden har
totalt 14 yttranden inkommit.
Under samrådet har synpunkter kring planområdets utsatthet för höjda havsnivåer, erosion
och höjda grundvattennivåer framförts. Ur Länsstyrelsens yttrande framgår att: ”Länsstyrelsens samlade bedömning är att marken inte är lämplig för bebyggelse med hänsyn till
risken för översvämning och erosion. Länsstyrelsen ser vidare att det kan vara svårt att i
en fortsatt planprocess visa att markens lämplighet för föreslagen bebyggelse går att säkerställa.”
Planområdet ligger cirka 80 meter från havet och marknivån inom intervallet 2,5–3 meter
över havet. Marken är av sand vilket gör den lätteroderad och känslig för grundvattenhöjning. Grundvattenytan är cirka 1,2 meter under marknivån.
Marken inom fastigheten är till stor del ianspråktagen för fiskeverksamhet med områden
för fiskeredskap och stolpar för garnhängning samt körytor/ uppställningsplatser för fordon. En verksamhetsbyggnad har funnits på platsen under flera decennier. Byggnadens
storlek är ca 80 kvm. Fastighetens area är 806 kvm.
Fastigheten gränsar i sydost till kustområde som omfattas av förordnande för strandskydd
och landskapsbildskydd. Området i stort omfattas av riksintresse för kust, turism och friluftsliv.
I översiktsplanens ställningstagande återfinns Kyhl Mälarhusen inom ett område som
anges som ett grönt pausområde, vilket innebär att områdets natur- och landskapsvärden
ska värnas med ställningstagande att ny bebyggelse bör tillåtas restriktivt inom området.
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Men då aktuellt område redan är detaljplanelagt gjordes bedömningen att det var möjligt
att pröva ny markanvändning.
På grund av att planområdets utsatthet för höjda havsnivåer och översvämning, erosion
samt höjda grundvattennivåer är stor, bedöms inte planarbetet kunna fortgå. Ärendet föreslås avskrivas.
Finansiering
Plankostnadsavtal är upprättat och undertecknat.
Konsekvenser
En avskrivning av ärendet innebär att det inte kommer vara möjligt att använda fastigheten
Hoby 4:33 för bostadsändamål. Fastigheten kommer fortsatt vara planlagd för fiskeriverksamhet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-11
Samrådsredogörelse, 2019-06-20
Överläggningar
En skrivelse från projektägarens arkitekt har sent under gårdagen lämnats in. Det har inte
hunnits med något ställningstagande till innehållet.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet återremitteras med hänvisning till inkommen skrivelse och att ställning ska
tas till innehållet.

_______

Beslutet expedieras till:
Eve Ask (för kännedom)
Söderberg & Ask arkitektkontor (för kännedom)
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Detaljplan för Sandby 64:1, programsamrådsredogörelse
Ärendebeskrivning
Stiftelsen P Aug Jönssons Studiebidrag till anhöriga har ansökt om planbesked för att pröva möjligheten till en komplettering med bostadsbebyggelse inom fastigheterna Sandby
64:1, Sandby 64:44, Sandby 17:12, 17:13 och 17:14 samt utökning av parkering inom
Sandby 64:1 och Sandby 3:16. Önskemålet var att möjliggöra byggnation av 22 bostadshus
inom sju områden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 2017, § 232, att lämna positivt planbesked för planprövning av enstaka tomter i anslutning till befintlig bebyggelse för Sandby
64:1 m fl. om sökanden så önskar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 25 januari 2018, § 19, att korrigera avgränsningen
till Sandby 64:1.
Syftet med aktuellt planprogram är att utreda möjligheten till en komplettering med enstaka tomter i anslutning till befintlig bebyggelse på fastigheten Sandby 64:1 i Mälarhusen.
Programförslaget innebär en komplettering med fem tomter i Mälarhusen. Två tomter föreslås längs med Dr Berghs väg (delområde 1) och tre tomter föreslås längs med Trelleborgsvägen (delområde 2). Samtliga tomter är placerade i anslutning till befintlig bebyggelse och vägar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 mars 2019, § 43, att godkänna planprogrammet för samråd. Förslag till planprogram för Sandby 64:1 har varit föremål för samråd under perioden 8 april till 17 maj 2019. Under samråds-perioden har totalt 21 yttranden inkommit. Under programsamrådet har inkomna synpunkter sammanfattningsvis handlat om
att:
- Planprogrammet följer inte ställningstaganden i översiktsplanen.
- Området består av höga naturvärden – rödlistade arter.
- Befintliga förordnanden och intressen är inte förenligt med ny bostadsbebyggelse.
- E.ON:s anläggningar utgör hinder för ny bebyggelse.
- Topografin kan göra det svårt att grundlägga hus utan att det medför stor påverkan
på landskapet.
- Dagvattenhanteringen behöver tydliggöras tillsammans med påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. Detta gäller även översvämningsrisker vid extrem nederbörd och hur detta hanteras i ett förändrat klimat.
Justerandes sign
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Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt utredda
avseende påverkan på riksintresse för friluftsliv och riksintresse för kustzonen. Det finns
också kvarstående frågor angående vattenhantering och miljökvalitetsnormer, varför kommande detaljplan inom området kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10–11§§ PBL.
Fastigheten Sandby 64:1 är belägen inom södra delen av kustområdet Kyhl Mälarhusen.
Föreslagna tomtområden nås via Mälarhusvägen, Hedvägen, Trelleborgsvägen och Dr
Berghs Väg.
Områden föreslagna för bebyggelse är sandmarkområden med träd, buskage och undervegetation. Naturområdet i stort är sanddynlandskap. Bebyggelsen i området är bostadshus
där tomtområdena är strukturerade i områden, klungor eller rader med naturmarksmellanrum.
Gällande detaljplaner från 1953 och 1976 anger allmän plats park/plantering för de föreslagna tomtområdena. Område inom fastigheten som inte är detaljplanelagt omfattas till
stor del landskapsbildskydd och delvis av strandskydd.
Området i stort, inklusive fastigheten, omfattas av riksintresse för kustzon och friluftsliv.
Fastigheten omfattas delvis av riksintresse för naturvård.
Kommunens naturvårdsprogram, antaget 31 maj 2010, redovisar naturområden med höga
naturvärden. Naturområde Mälarhusen och Borrbystrand beskrivs som ett trädbevuxet
sanddynlandskap med gläntor och öppna stråk. I naturområdet ingår en stor del av naturmarken inom området inklusive platser för föreslagna tomter söder om Dr Berghs Väg och
öster om Trelleborgsvägen.
Kommunens översiktsplan redovisar området mellan Klittervägen och bebyggelse i nordväst som lämpligt för naturreservat.
Område nordöst om Sandby 64:1 och Sandby 11:36 är naturreservat sedan 2013 - naturreservat Sandby backar.
Kommunens översiktsplan redovisar att ny bebyggelse bör lokaliseras i enlighet med bebyggelsestrategin. Ställningstagande för området Kyhl Mälarhusen: Det finns stora allmänna värden att värna (friluftsliv, turism, natur- och kulturmiljön). Ny bebyggelse anses kunna skada områdets speciella karaktär, också med hänvisning till riksintressenas värden.
Området bör inte fragmentiseras ytterligare med ny bebyggelse. Då ny bebyggelse anses få
betydande påverkan på omgivningen bör det finnas särskilda skäl för prövning.
Planprövning sker genom utökat planförfarande. Ett programskede inleder planprocessen.
Program upprättas om planprövning för ett område saknar stöd i översiktsplanen. Syftet
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med programskedet är att bredda beslutsunderlaget i ett tidigt skede med information och
synpunkter från myndigheter och berörda.
En behovsbedömning har upprättats. Slutsatsen är att planförslaget bedöms medföra en
betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.
Plankostnadsavtal för planärendet är framtaget och undertecknat.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår utifrån inkomna yttrande att planläggning avslutas
och ärendet avskrivs.
Finansiering
Plankostnadsavtal för planärendet är framtaget och undertecknat.

Konsekvenser
Om planärendet inte avskrivs i detta skede är bedömningen att följande utredningar behöver upprättas inför ett eventuellt upprättande av samrådshandlingar för vidare prövning:
- Naturvärdesinventering
- Ekosystemtjänstanalys
- Geoteknisk utredning
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Dagvattenutredning
En anpassning till E.ON:s anläggningar behöver också göras vilket innebär att flertalet av
de föreslagna tomterna i planprogrammet behöver strykas. Alternativt måste E.ON:s anläggningar flyttas, vilket kommer att medföra stora kostnader för sökanden för att det ska
vara möjligt att genomföra planen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-11
Programsamrådsredogörelse, 2019-09-10
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Med hänvisning till vad som framförs i ärendet avslutas planarbetet och ärendet avskrivs.
_______
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Beslutet expedieras till:
Stiftelsen Per August Jönsson studiebidrag till anhöriga
Advokatfirman Söderstjerna
Sweco Architects
Trelleborgsvägens samfällighetsförening

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

22

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-09-26

§ 195

Dnr 2018/135

Detaljplan för Simrishamn, Vipan 2 - granskning
Ärendebeskrivning
Salana Österlen AB begärde i februari 2018 planmedgivande med önskemål om att ny bostadsbebyggelse inom fastigheten ska möjliggöras. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 1 mars
2018, § 32, att medge upprättande av detaljplan.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostadsbebyggelse inom fastigheten Vipan 2. Syftet är också att bidra till en ökad rumslighet längs Storgatan och Linnégatan genom väl gestaltad bebyggelse mot gata.
Planförslaget anger kvartersmark huvudsakligen för bostadsändamål innebärande byggrätter för nya flerbostadshus i tre och fyra våningar som beräknas innehålla cirka 45 lägenheter. Planen anger bostads- och centrumändamål för byggrättsområdet där den befintliga
byggnaden är belägen för att medge att verksamheter kan finnas kvar i bottenvåning. Befintligt underjordiskt garage planläggs för sitt ändamål vilket säkerställer att de nya byggrätterna kan nyttja detta gemensamt.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 november 2018, § 240, att godkänna planförslaget för samråd. Förslag till detaljplan för Vipan 2 var föremål för samråd under perioden
10 december 2018 till 18 januari 2019. Samrådsmöte hölls i Stadshuset, Simrishamn den
14 januari 2019. Vid detta möte deltog 1 man och under samrådsperioden har totalt 10 yttranden inkommit.
Fastigheten Vipan 2 är belägen i den östra delen av kvarteret Vipan i Simrishamn. Inom
fastigheten finns idag byggnader 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 söder gränsar Vipan 2 till gatumark - Linnégatan, Fredsdalsgatan och Storgatan.
Gällande detaljplan/stadsplan från 1962 anger kvartersområde för bostads- och affärsändamål med slutet byggnadssätt i tre våningar. För del av byggrättsområde anges överbyggd
gård. En stor del av kvartersmarksområdet är prickad mark, det vill säga mark som inte får
bebyggas. Gällande fastighetsplan/tomtindelning från 1951 anger att fastigheten ska vara
en tomt. Tomtindelningen upphävs för att inte hindra annan fastighetsbildning.
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Kommunens översiktsplan redovisar området mellan Jonebergsparken och Storgatan som
del av utredningsområde, benämnt Förtätning centrum, där möjliga förtätningar som ansluter till intilliggande bebyggelse bör studeras.
Kommunens bostadsförsörjningsprogram 2016–2020 anger efterfrågan på lägenheter i flerbostadshus samt att nya detaljplaner för lägenheter i kollektiv-trafiknära lägen med god
offentlig, kommersiell och idéburen service ska prioriteras.
Storgatan är av riksintresse för kommunikationer och farligt gods-transporter. Bullerutredning och riskutredning har genomförts. Planförslagets bebyggelsestruktur förhåller sig till
utredningarnas beskrivningar av buller samt risk-/skyddsavstånd och åtgärder.
Planprövningen sker genom utökat planförfarande.
En miljöundersökning har genomförts där slutsatsen är att detaljplaneförslaget inte bedöms
medföra en betydande miljöpåverkan, varför detaljplanen inte behöver miljöbedömas, det
vill säga en miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas.
Finansiering
Planavtal för planärendet är framtaget och undertecknat. Planen reglerar endast kvartersmark varpå fastighetsägaren ansvarar för iordningställande enligt planförslag.
Konsekvenser
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse om cirka 45 lägenheter i Simrishamn, vilket innebär bostäder för cirka 100 personer. Planförslaget är därför i linje med
kommunens bostadsförsörjningsprogram som anger att det som efterfrågas är lägenheter i
flerbostadshus i kollektivnära lägen med god service.
Ett av syftena med planen är att bidra till en ökad rumslighet ut mot Storgatan. Planförslaget uppfyller översiktsplanens mål en attraktiv rumslig struktur genom bebyggelse som
ansluter till omgivningen I översiktsplanen är området utpekat som utredningsområde.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-10
Granskningshandlingar, 2019-09-10
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT



Godkänna detaljplanen för Vipan 2 för granskning.
Godkänna samrådsredogörelsen.

_______

Beslutet expedieras till:
Salana Österlen AB
Söderberg & Ask Arkitektkontor AB
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Detaljplan för Skansen etapp II - ändring av planbesked
Ärendebeskrivning
Planläggning pågår för Skansen etapp II. Detaljplanen har varit på ute på samråd och
granskning men kommer att behöva gå ut på en andra granskning. Det har skett en del förändringar när det gäller innehållet i detaljplanen under tiden som gått sedan det första planbeskedet beviljades av Samhällsbyggnadsnämnden den 30 juni 2016, §100. Bland annat
har nämnden beslutat om en gatukostnads-utredning som har varit på samråd till och med
den 31 augusti 2019.
Socialnämnden beslutade den 20 juni 2019, § 106, att inte avge Drevvikens önskemål om
inriktningsbeslut för bland annat nytt särskilt boende med 60 platser inom området Skansen och att Socialnämnden i anslutning till att detta står klart, stänger ett äldreboende med
minst 40 platser. Alliansens motivering (protokollsanteckning) till beslutet är att ”i det nu
uppkomna läget då efterfrågan på särskilda boenden viker ser vi ingen möjlighet att för
närvarande tillmötesgå Drevvikens begäran”.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att revidera planbeskedet för fastigheten
Garvaren 13 i enlighet med socialnämndens ställningstagande.
Finansiering
Förändringen påverkar inte plankostnaderna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 3 september 2019
Socialnämndens beslut, 20 juni 2019, § 106
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 26 januari 2017, §12
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 30 juni 2016, §100
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Ändra tidigare beviljat planbesked för fastigheten Garvaren 13 så att detaljplanen
inte omfattar vårdboende för äldre.

_______

Beslutet expedieras till:
Simrishamn Bostäder AB/Simrishamns Näringslivsutveckling AB
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Ändring av detaljplan för Hoby 18:21, granskning
Ärendebeskrivning
Ändring av detaljplan för Hoby 18:21 i Kyhl syftar till att upphäva korsmark inom delar av
planområdet samt att tillåta att huvudbyggnad byggs samman med gästhus och förrådsbyggnad. Korsmark innebär att endast komplementbyggnad får placeras inom området.
På fastigheten finns idag uppförd byggnad med förbindelsegångar mellan huvudbyggnad
och gästhus samt mellan huvudbyggnad och förråd. Korsmark föreslås upphävas inom de
delar som förbindelsegångarna är placerade.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 mars 2019, § 40, att godkänna planen för
samråd. Ändring av detaljplan för Hoby 18:21 har varit på samråd under tiden 23 mars
2019 till 18 maj 2019. Länsstyrelsen har inte haft någon erinran mot planförslaget. Sakägare har bland annat haft synpunkter på befintlig byggnads storlek och utformning, påverkan
på omgivningen och naturvärden, oro för markföroreningar på grund av den tidigare billackeringsverkstaden m.m.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 augusti 2019, § 180, att godkänna planen för
granskning. I granskningshandlingar föreslås korsmark upphävas inom de områden där förbindelsegångar finns. Granskningshandlingarna har kompletterats med bestämmelse (f1) om att
huvudbyggnad får byggas samman med gästhus och förrådsbyggnad, i enlighet med samrådsförslaget.
Finansiering
Plankostnadsavtal finns upprättat mellan Simrishamns kommun och fastighetsägarna till
Hoby 18:21.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-26, avseende granskning
Granskningshandlingar (samrådsredogörelse, tillägg till planbeskrivning, plankarta, reviderad behovsbedömning), 2019-08-22
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna handlingar för granskning.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 198

Dnr 2018/836

Detaljplan för del av Gladsax 34:71, antagande
Ärendebeskrivning
Ekobyn ekonomiska förening i Baskemölla har påbörjat en avstycknings-förrättning hos
Lantmäteriet, som inte är möjlig att genomföra om inte gällande detaljplaner för området
längs med Ängshejdan korrigeras efter rådande förhållanden.
Detaljplanen tas fram enligt standardförfarande. Förslag till detaljplan för del av Gladsax
34:71 var på samråd 23 mars – 20 april 2019 och på granskning 15 juni till 31 juli 2019.
Planförslaget, som nu är föremål för antagande, innebär att kvartersmark 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.
Inom planområdet har n-bestämmelse införts som syftar till att skydda stenmurar (som
omfattas av biotopskydd) inom kvartersmark. Bestämmelse om marklov har även införts
för att säkerställa dagvatteninfiltration inom planområdet.
Under granskningsperioden kom Länsstyrelsen in med synpunkter om VA-hanteringen. En
behovsanalys för VA-hanteringen har därför, efter Länsstyrelsens begäran, tagits fram tillsammans med VA-avdelningen och Miljöförbundet,. Bedömningen utifrån behovsanalysen
är att Ekobyn fortsatt ska ha enskild VA-hantering.
Finansiering
Plankostnadsavtal finns upprättat, Baskemölla ekoby ekonomiska förening står för plankostnaden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-26
Antagandehandlingar (plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande, behovsbedömning), 2019-09-26
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Anta detaljplan för del av Gladsax 34:71 i enlighet med planhandlingarna.
_______
Beslutet expedieras till:
Thomas Rönnberg, Ekobyn ekonomiska förening Baskemölla

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 199

Dnr 2018/215

Detaljplan för Brantevik 36:21 del av Brantevik 36:23 och Brantevik
36:6 - granskning
Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna till Brantevik 36:21 fick år 2008 positivt planbesked för ändring av detaljplan. Planarbetet har sedan dess varit vilande för att tas upp igen under 2018, då även ett
nytt plankostnadsavtal upprättades.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för ny bostadsbebyggelse för fyra friliggande bostadshus i fastighetens södra del, skapa möjlighet för utvidgad verksamhet, samt
att säkra tillfart för intilliggande fastigheter.
Detaljplan för Brantevik 36:21, del av Brantevik 36:23 och Brantevik 36:6 har varit föremål för samråd under perioden 23 mars – 4 maj 2019.
Länsstyrelsens inkomna yttrande, 3 maj 2019, handlar framförallt om dagvattenhantering
kopplat till miljökvalitetsnormer för vatten samt hantering av översvämningsrisk för hela
planområdet. Länsstyrelsen framför i sitt yttrande att ytor för dagvattenhantering måste
hanteras, i första hand på allmän platsmark där kommunen själva har rådighet över marken, samt att planhandlingarna kompletteras med en beskrivning hur kommunen avser att
hantera översvämningsrisken.
Med hänsyn till Länsstyrelsens yttrande och i samråd med berörda enheter på förvaltningen
(VA, gata/park) föreslås en ny dagvattenledning och en uppdimensionering av befintlig
vattenledning. Ledningsnätet kopplas på till befintligt fördröjningsmagasin på fastighet
Brantevik 36:23. Redovisning och beskrivning av dagvattenhanteringen samt minimering
av dikningsföretagens påverkan/hantering av översvämningsrisk har kompletterats till
planbeskrivningen.
Planförslaget har efter samrådet vidare kompletterats med nya bestämmelser i plankartan
såsom:
- radonskyddad bebyggelse
- källarlösa hus
- reglering av maxyta i procent som får hårdgöras
- markreservat för underjordiska ledningar, U-område, för att kunna säkra framtida ledningsutbyggnad för intilliggande fastigheter
- ändring av användningsområde från lokalgata till gemensamhetsanläggning för marken i planområdets nordvästra del där intilliggande fastigheter har gällande servitut.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 199 forts

Dnr 2018/215

I Framtiden, översiktsplan för Simrishamns kommun, pekas aktuellt planområde ut som
förtätningsobjekt för bostadsändamål.
Konsekvenser
Planförslaget bedöms få positiva konsekvenser för samhället i Brantevik, då befintlig Bed
& Breakfast-verksamhet kan utökas och därmed tillåts turismen öka.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-03
Planbeskrivning, granskningshandling detaljplan för Brantevik 36:21, del av Brantevik
36:23 och Brantevik 36:6, 2019-09-10
Plankarta med planbestämmelser, 2019-09-10
Samrådsredogörelse, 2019-08-22
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna detaljplan för Brantevik 36:21, del av Brantevik 36:23 och Brantevik
36:6 för granskning.



Godkänna samrådsredogörelsen.



Under granskningsskedet ska dikningsföretagets inställning till detaljplanen inhämtas.

_______

Beslutet expedieras till:
Jeanette Forsell

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 200

Dnr 2019/766

Begäran om planbesked för ändring av detaljplan för Rörum 11:19
Ärendebeskrivning
Begäran om planbesked för ändring av detaljplan vid Knäbäckshusen, på fastigheten Rörum 11:19 kom, i samråd med gata/parkenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen, in
den 14 augusti 2019. Syftet är att möjliggöra för fler parkeringsplatser, framförallt till besökare, under badsäsongen till Rörums strand. I ansökan redovisas, med en skiss, totalt 54
parkeringsplatser längs med Rörumsstrandsvägen.
Berörd fastighet är Rörum 11:19 som ägs av Simrishamns kommun. Anslutande väg är
enskild och sköts av en gemensamhetsanläggning/samfällighet.
Gällande detaljplan (byggnadsplan), som vann laga kraft 1958, anger som ändamål för
aktuell yta allmän platsmark, park eller plantering. En mindre del är redan planlagd som
vägmark.
Gata/parkenheten har, i avvaktan på detaljplaneändring. sökt tidsbegränsat bygglov för
parkeringsplatser,
Riksintressen och områdesskydd
Aktuellt område ligger inom fem riksintresseområden: Högexploaterad kust, Naturvård,
Kust, turism- och friluftsliv, Rörligt friluftsliv och Friluftsliv.
Området omfattas även av det regionala intresset Kulturmiljöstråk.
Översiktsplan
I Simrishamns kommuns översiktsplan finns ställningstagande för hela kommunen i vilket
det för aktuellt område anges att det för ny bebyggelse krävs särskilda skäl. Särskilda skäl
avser anläggningar som gynnar turism och rörligt friluftsliv, såsom cykelvägar, parkeringsplatser och servicebyggnader och ska prövas utifrån deras påverkan på helhetsupplevelsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ändring av detaljplan är möjlig att
pröva och att det inte påtagligt skadar riksintressenas värden och överensstämmer med
intentionerna i kommunens översiktsplan.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 200 forts

Dnr 2019/766

Finansiering
Avgift för beslut planbesked enligt plantaxa 2019 är 15 000 SEK.
Enligt plantaxa 2019 är kostnaden för en planprocess enligt standardförfarande mellan 350
000 – 500 000 SEK exklusive moms. Förvaltningen föreslår att intern timdebitering tillämpas mellan plan/exploateringsenheten och gata/parkenheten samt att avgift för planbesked
utgår.
Konsekvenser
Om inte planbesked kan medges försvåras arbetet med att tillgodose behovet av parkeringsplatser för besökare under sommarhalvåret till Rörums strand, Knäbäckshusen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-11
Begäran/ansökan om planbesked, 2019-08-14
Detaljplan/byggnadsplan för del av Rörum 11:15, laga kraft 1958
Jäv
Lars Johansson (S) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i
ärendet. I hans ställe tjänstgör Mats Sundbeck (V).
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT







Godkänna ändring av detaljplan för Rörum 11:19 för prövning av användning och
ändamål.
Planprövning sker genom standardförfarande.
Plankostnadsavtal enligt gällande plantaxa ska upprättas innan planarbete påbörjas.
Planhandlingar och utredningar upprättas av plan- och exploateringsenheten.
Planhandlingar och utredningar bekostas av gata- och parkenheten.
Avgift för beslut om planbesked debiteras inte.

_______

Beslutet expedieras till:
Byggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 201

Dnr 2019/857

Knäbäckshusen - avstå kommunal mark för gemensamhetsanläggning
Ärendebeskrivning
I samband med att de boende i Knäbäckshusen fört diskussioner om att via en gemensamhetsanläggning ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp, började även frågan om att
förvalta lokalgatan genom en gemensamhetsanläggning diskuteras.
Simrishamns kommun äger idag all allmän platsmark i Knäbäckshusen men detaljplanen
föreskriver enskilt huvudmannaskap och de boende sköter både pumpstation och lokalgata
själva. Knäbäckshusens byalag önskar att kommunen utan ersättning överlåter den mark
som behövs till gemensamhetsanläggningen/-anläggningarna för gata och VA. Det handlar
om det som enligt detaljplan har ändamålet pumpstation (ca 300 m2) respektive lokalgata
(ca 2 000 m2, i vilken även VA-ledningarna löper). Genom en överföring av marken möjliggör man att förvaltaren av anläggningarna är samma som ägaren av marken som upplåts
för anläggningarna.
Finansiering
Den blivande gemensamhetsanläggningen/samfällighetsföreningen står för samtliga kostnader i samband med marköverföring och gemensamhets-anläggnings- och samfällighetsföreningsbildningen förenade kostnader.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-13
Detaljplan 1989-11-13 för Rörum 11:19-11:38, Knäbäckshusen
Jäv
Lars Johansson (S) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i
ärendet. I hans ställe tjänstgör Mats Sundbeck (V).

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 201 forts

Dnr 2019/857

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Simrishamns kommun överlåter utan ersättning den mark som enligt detaljplan
1989-11-13 för Rörum 11:19-38 utgör mark för pumpstation respektive lokalgata
under förutsättning att:
o gemensamhetsanläggning bildas för att förvalta de aktuella markområdena
och att marken kommer att ägas av en marksamfällighet eller samfällighetsförening där delägarna ingår,
o Simrishamns kommun inte behöver stå för några som helst, med marköverföringen och gemensamhetsanläggnings- och samfällighetsföreningsbildningen, förenade kostnader.

_______

Beslutet expedieras till:
Knäbäckshusens byalag (joakim.nergelius@oru.se)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 202

Dnr 2019/734

Begäran om planbesked, Mellby 6:10
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren Mats Uppvik kom den 17 juli 2019 in med en ansökan om planbesked för
ny bebyggelse på fastigheten Mellby 6:10 i Södra Mellby. Ansökan gäller önskemål om ny
detaljplan för bostadsbebyggelse enligt redovisade skisser, totalt fyra enbostadshus och ett
tvåbostadshus (parhus).
Aktuell fastighet är belägen i en sluttning utefter Mellby Strädde, en enskild väg, som nås
från Mellby Byväg (Trafikverkets). Mellby 6:10 består av två delområden, ansökan avser
delområde 2.
Fastigheten har en areal om 4207 m² och består idag av ängsmark, buskage, fruktträd och
yngre skog. En naturstensmur korsar platsen.
Riksintressen och områdesskydd
Fastigheten är inte berörd av några riksintressen men inom de regionala intressena Kulturmiljöstråk och Särskilt värdefull bebyggelsemiljö.
En del av fastigheten berörs av fornminnen (äldre bytomt).
Översiktsplan
Fastigheten Mellby 6:10 ligger innanför den föreslagna ortsavgränsning som redovisas för
Södra Mellby. Inom ortsavgränsning ska utbyggnad företrädes ske som kvalitativ förtätning inom befintlig bebyggelse/ortsavgränsning. Hela området inom tätortsavgränsningen
utpekas som värdefull bebyggelsemiljö vilket innebär att stor varsamhet ska beaktas vid
förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar så att befintliga karaktärsdrag bibehålls
och skyddas. Ny bebyggelse ska anpassas efter ortens bebyggelsestruktur och täthet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 202 forts

Dnr 2019/734

Fastigheten ligger utom detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse samt inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vidare ligger den sluttande tomten inom ett delavrinningsområde och berörs av en ledningsrätt.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 202 forts

Dnr 2019/734

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ny detaljplan kan prövas för fastigheten Mellby 6:10 genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen.
Plan- och bygglagens bestämmelser utgör ramarna för planarbetet. Samråd om planförslag
ska ske med kommunen. Under planprocessen tar kommunen ställning till upprättat planförslag.
Tomtens stora höjdskillnader, vattenavrinning, anpassning till kulturmiljö, buller och tillfarter studeras och utreds vidare i arbetet med att upprätta en ny detaljplan.
Finansiering
Avgift för beslut planbesked enligt plantaxa 2019 är 15 000 SEK.
Enligt plantaxa 2019 är kostnaden för standardförfarande mellan 350 000-500 000 SEK
exklusive moms och eventuella utredningar. Fastighetsägaren bekostar hela planarbetet
vilket regleras i ett plankostnadsavtal.
Konsekvenser
Om kommunen väljer att lämna negativt planbesked kan inte en förtätning av Södra Mellby prövas genom en planprocess vilken skulle innebära upp till sex nya hushåll/bostäder i
ett attraktivt läge nära Kivik och allmänna kommunikationer.
Om kommunen beslutar om positivt planbesked kan planprocessen fortlöpa och utformning och placering kan regleras så att en förtätning med sex bostadshushåll blir ett fint tillskott till Södra Mellbys värdefulla bebyggelsemiljö och kulturmiljö.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-11
Begäran/ansökan om planbesked, 2019-07-17
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT






Bevilja positivt planbesked för att upprätta ny detaljplan för Mellby 6:10.
Planprövning sker genom standardförfarande.
Plankostnadsavtal enligt gällande plantaxa ska upprättas innan planarbete påbörjas.
Planarbete initieras och bekostas av sökanden.
Planhandlingar och utredningar kan upprättas av externa konsulter.

Avgift
Avgift för beslut om planbesked enligt plantaxa 2019 är 15 000 SEK vilket faktureras direkt efter beslut.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2019/734

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

Beslutet expedieras till:
Mats Uppvik

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 203

Dnr 2019/764

Begäran om planbesked Tobisborg 1:1
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden, mottog den 9 augusti 2019 en ansökan om planbesked från
fastighetsägare till Tobisborg 1:1, Håkan Mårtensson. Syftet var att kommunen skulle
lämna in en ansökan om planeringsbesked till länsstyrelsen.
Ansökan omfattar del av fastigheten Tobisborg 1:1. Sökanden önskar pröva möjligheten att
etablera ett område för en ny campinganläggning på en yta om ca 8–9 hektar av den totalt
ca 15 hektar stora fastigheten.
Fastigheten Tobisborg 1:1 är belägen vid Simrishamns norra infart (väg 9) och är idag bebyggd med en äldre gårdsenhet kallad Tobisborgs Gård. Gårdsenheten kommer att vara
”navet” i den önskade verksamheten som planeras innehålla ställplatser för husbilar och
husvagnar, stugor, tältplatser, parkeringsytor och servicehus enligt inkommen ansökan med
kartor, ritningar och verksamhets-beskrivning.
Aktuell fastighet ligger utom detaljplan och utom sammanhållen bebyggelse.
Riksintressen och områdesskydd
Fastigheten berörs av strandskydd 100 meter från Tommarpsån och kulturmiljöstråk samt
gränsar i väster till Bäckhalladalens naturreservat. Norra delen av fastigheten ingår i Natura 2000-område (Gladsaxhallar och Tobisviksheden) samt inom riksintresse för friluftsliv.
Hela fastigheten ligger inom riksintresse för Naturvård NBO, nationell bevarandeplan för
odlingslandskap samt inom vattenskyddsområde.
Väg 9 är riksintresse för farligt gods.
Delar av berört område ligger inom kommunalt naturvårdsområde för Gladsaxhallar/Bäckhalladalen samt naturvårdsområde Vårhallen/Knäcken/ Svingeln.
Översiktsplan
I Simrishamns kommuns översiktsplan finns bebyggelsestrategin, ett ställningstagande,
vari det för aktuellt område anges att det för ny bebyggelse krävs särskilda skäl. Särskilda
skäl avser anläggningar som gynnar turism och rörligt friluftsliv, som cykelvägar, p-platser
och servicebyggnader och ska prövas utifrån deras påverkan på helhetsupplevelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2019/764

Finansiering
Om länsstyrelsen beviljar planeringsbesked och kommunen fortsätter planprocessen ska ett
plankostnadsavtal upprättas mellan fastighetsägare och Simrishamns kommun enligt gällande plantaxa. Resurser för ansökan om planeringsbesked belastar plan- och exploaterings-enheten.
Konsekvenser
Om kommunen beslutar om ett positivt planbesked kan förvaltningen ansöka om planeringsbesked vilket i ett tidigt skede kan ge både fastighetsägare och kommunen besked om
i vilken omfattning de önskade verksamheterna är möjliga utifrån områdets förutsättningar.
Om kommunen väljer att lämna negativt planbesked är risken stor att de sökta åtgärderna
(genom bygglovsansökan) inte prövas fullt ut utifrån de skyddsbestämmelser och värden
som finns inom området och därför inte kan genomföras i sin helhet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-11
Ansökan om planbesked med bilagor från Håkan Mårtensson, 2019-08-09
Överläggningar
Ing-Marie Jacobsen (F!) avbryter, av personliga skäl, sin tjänstgöring och lämnar sammanträdet under ärendets handläggning.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT



Godkänna begäran om planbesked
Planprocessen ska påbörjas genom en ansökan om planeringsbesked.

_______
Beslutet expedieras till:
Håkan Mårtensson
Byggnadsnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 204

Dnr 2019/822

Begäran om planbesked, Mellby 3:3 samt del av Mellby 3:121 (Stärkan)
Ärendebeskrivning
Trafikverket och Simrishamns kommun tecknade 2014 ett medfinansieringsavtal efter en
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) kring trafiksituationen i Kivik med syfte att öka trafiksäkerheten
och framkomligheten.
En av åtgärderna i åtgärdsvalsstudien är en vänstersväng med refug för att underlätta korsning av riksväg 9 vid Killebacken (i höjd med Stärkan och ICA) för oskyddade trafikanter,
samt busshållplatser för expressbuss (tidigare benämnd superbuss). Dessa åtgärder är nu
under upphandling (Trafikverket) för projektering.
Förslaget innebär dessutom att kommunen behöver och enligt avtalet ska upprätta en detaljplan för att möjliggöra för en ny infartslösning från väg 9 så att infarten till vid affärshuset Stärkan kan flyttas.
Begäran om planbesked för ändrad infart Stärkan, ny pendlarparkering och möjlig framtida
superbusshållplats (expressbussar) inkom i samråd med plan- och exploateringsenheten
från gata/parkenheten 5 september 2019.
Enligt redovisad skiss finns det en möjlig lösning att flytta infart till Stärkan genom att
ändra användningsområde park/plantering enligt gällande detaljplane-bestämmelser för
allmän platsmark.
Fastigheten Mellby 3:3 med affärshuset Stärkan ägs av ett företag, Natnalp AB. Del av
fastigheten Mellby 3:121, som också berörs av en planändring, ägs av Simrishamns kommun.
Riksintressen och områdesskydd
Fastigheterna Mellby 3:3 och del av Mellby 3:121 är inom riksintresse för Rörligt friluftsliv och inom de regionala intressena för Särskilt värdefull kulturmiljö och inom Kulturmiljöstråk.
Väg 9 är Riksintresse för farligt gods.
Översiktsplan
Simrishamns kommuns översiktsplan anger att tätortsåtgärder längs väg 9 ska genomföras.
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Karta ur översiktsplanen:

Konsekvenser
Om planbesked inte medges för att upprätta en ny detaljplan för det aktuella området kan
inte Trafikverket fullfölja de planerade åtgärderna för att höja trafiksäkerheten i Kivik och
förbereda för expressbussar mellan Kristianstad och Simrishamn. Simrishamns kommun
bryter då även det gällande medfinansierings-avtalet med Trafikverket, gällande väg- och
trafikåtgärder Kivik, undertecknat den 24 oktober 2014.
Finansiering
Kostnader för framtagandet av detaljplaner och markavtal ingår inte i medfinansieringsavtal för ÅVS Kivik eller i Trafikverkets kalkyl.

Avgift för beslut planbesked enligt plantaxa 2019 är 15 000 SEK.
Enligt plantaxa 2019 är kostnaden för standardförfarande mellan
350 000 - 500 000 SEK exklusive moms.
Förvaltningen föreslår att intern timdebitering tillämpas mellan plan/exploateringsenheten
och gata/parkenheten samt att avgift för planbesked utgår.
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Kostnader för upprättande av detaljplan med nödvändiga eventuella utredningar kommer
att belasta gata/parkenheten.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-11
Ansökan/begäran om planbesked från gata/parkenheten, Samhällsbyggnads-förvaltningen,
inkommen 2019-09-05.
Bildspel från Trafikverkets presentation på SBN 2018-10-25
Medfinansieringsavtal – väg och trafikåtgärder i Kivik, 2014-11-04
Tomtindelning fastställd 1976-02-23
Detaljplan för Mellby 3:3 m.fl., laga kraft 1970-10-13
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT







Godkänna ändring av detaljplan för prövning av användning och ändamål.
Planprövning sker genom standardförfarande.
Plankostnadsavtal enligt gällande plantaxa ska upprättas innan planarbete påbörjas.
Planhandlingar och utredningar upprättas av plan- och exploateringsenheten.
Planhandlingar och utredningar bekostas av gata- och parkenheten.
Avgift för beslut om planbesked debiteras inte.

_______
Beslutet expedieras till:
Trafikverket,
Natnalp AB
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Dnr 2019/256

Svar på medborgarförslag från Patrik Palm om isbanan i Sankt Olof
Ärendebeskrivning
Patrik Palm (Föräldraföreningen Offensiv i Sankt Olof) framför i medborgarförslag ”Vi
skriver till er angående isbanan i Sankt Olof. Vi har ett problem vart vinter när vi skall
spola isen.
1. Asfalten är inte jämn å det tar lång tid innan det blir is på hela isbanan.
2. Brunnen i mitten är svår att få tät så vattnet rinner ut.
3. Brunnen vi tar vatten ifrån läcker ner i när vi öppnar kranen så det rinner ut vatten
bredvid isbanan så det blir fåror.
4. Där är bara lampor på ena sidan.
Vårt förslag är att asfaltera om isbanan så den blir jämn och göra kantor runt om så vattnet inte rinner ut. Ordna ett lock till brunnen som man kan använda på vintern så den håller tät. Laga brunnen som vi tar vatten ifrån. Montera upp tre lyktstolpar på motsvarande
sida så det blir jämnare ljus. Vi vill gärna ha detta gjort för det är en plats vi smalas på
vintern, åker skridsko, grillar korv och umgås. Även skolan brukar använda isen.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2019, § 40, att överlämna förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut efter hörande av kultur- och fritidsnämnden.
Anna-Karin och Patrik Palm presenterade förslaget vid nämndens sammanträde den 25
april 2019.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer åtgärderna, att med ett anpassat lock till avloppsbrunnen förhindra vattenavtappning och att laga den läckande påfyllningsbrunnen, som
enkla att genomföra.
Av övriga förslagna åtgärder torde anordnandet av någon typ av invallning vara relativt
enkelt att åstadkomma till en rimlig kostnad.
För att asfaltera isbanan och sätta upp ytterligare belysning beräknas kostnaderna till minst
100 000 kr per åtgärd.
Kultur- och fritidsnämnden (ordförandebeslut) har inget att erinra mot samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till svar.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23
Kultur- och fritidsnämndens (ordförande-)beslut, 2019-09-23
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll, 2019-04-25, § 65
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25, § 40
Medborgarförslag från Patrik Palm (Föräldraföreningen Offensiv i Sankt Olof)
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT



Medborgarförslaget bifalls i de delar som är enkelt genomförbara.
Medborgarförslaget avslås i de delar som avser asfaltering och ytterligare belysning.

_______

Beslutet expedieras till:
Patrik Palm (Föräldraföreningen Offensiv i Sankt Olof)
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Dnr 2019/254

Svar på medborgarförslag från Johan Lund om att anlägga en inomhushall för padeltennis i Simrishamn
Ärendebeskrivning
Johan Lund kom den 12 februari 2019 in med ett medborgarförslag om att kommunen ska
anlägga en inomhushall för padel i Simrishamn.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2019, § 38, att översända medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut efter hörande av kultur- och
fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2019-08-29, § 57 beslutat att ställa sig positiva till
en padeltennishall i Simrishamn.
Johan Lund har avböjt att komma till samhällsbyggnadsnämnden för att presentera sitt förslag.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-11
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-08-29, § 57
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25, § 38
Medborgarförslag från Johan Lund, 2019-02-12
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget anses härmed besvarat då det finns ett pågående planärende för
fastigheten Garvaren 13 (Skansen) med en kommande byggrätt för en padelhall på
mark som ägs av Simrishamns Näringslivsutveckling AB.
_______
Beslutet expedieras till:
Johan Lund
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Svar på medborgarförslag från Rolf Engfalk om toalett i Jonebergsparken
Ärendebeskrivning
Rolf Engström kom den 3 september 2018 in med följande medborgarförslag:
”När Ystads Allehanda presenterade en skiss över den förändrade parken (Jonebergsparken), fanns det inte medtagit någon toalett. Något som jag tidigare föreslagit och fick då
svaret att det inte fanns utrymme i budgeten för en toalett i nuläget. Mitt medborgarförslag
är att det i Jonebergsparken, efter att den förändrats till aktivitetspark förses med en bajamaja.”
Kommunfullmäktige beslutade den 1 oktober 2018 att överlämna medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Förslagsställaren var inbjuden till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 16 oktober och presenterade där sitt förslag.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att även om anläggningskostnaden är lägre för en baja-maja så kommer den rent driftsmässigt medföra utökade
kostnader för samhällsbyggnadsnämnden. En baja-maja är också känsligare för skadegörelse vilket också kan leda till ökade kostnader med reparation och underhåll. I projektbudgeten saknas även medel för en mer permanent toalettbyggnad.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-09
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-10-25, § 206
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-10-01, § 150
Medborgarförslag från Rolf Engfalk, 2018-09-03
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Med hänvisning till vad som anförs i ärendet avslås medborgarförslaget.
_______
Beslutet expedieras till:
Rolf Engfalk
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Dnr 2019/677

Svar på medborgarförslag från Kjell Håkansson - Parkeringen vid badhotellet i Vitemölla
Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag till kommunen skriver Kjell Håkansson följande:
”Ang. parkeringen vid badhotellet i Vitemölla. Det finns ett utrymme för parkering vi
stranden i närheten av badhotellet. När det regnar blir det vattenfyllt. Det borde vara enkelt för kommunen att åtgärda. Parkeringen används av både badande och besökande husbilar.
Några enkla synpunkter som en turistvänlig kommun borde se positivt på och avsätta medel för ett snabbt genomförande.”
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 att överlämna medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Kjell Håkansson var inbjuden att presentera sitt medborgarförslag vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 augusti 2019, men tackade nej.
Utredning:
Parkering, tillhörande Simrishamns kommun, ligger nordöst om vägen sett från
Vitemölla badhotell. Det är denna plats medborgarförslaget tolkas gälla.
Parkeringsytan tillhör fastighet Hjälmaröd 4:208 och ägs av kommunen. Vägen utanför är
statlig.
Medborgarförslaget anses vara en fråga om ren drift och bör hanteras som en felanmälan
till förvaltningens driftsorganisation.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-15
Kommunfullmäktige beslut 2019-06-17, § 151, 2019-08-22
Inbjudan att presentera medborgarförslag, 2019-07-12
Medborgarförslag från Kjell Håkansson 2019-06-24
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Medborgarförslaget anses vara en fråga om ren drift och ärendet sänds därför som
en felanmälan till förvaltningens driftsorganisation för åtgärd.
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

_______

Beslutet expedieras till:
Kontakt Simrishamn, för avvikelserapportering
Kjell Håkansson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Dnr 2017/131

Kommunalt avlopp inom Havängs sommarby
Ärendebeskrivning
Föreläggande om att inrätta verksamhetsområde för spillvatten vid Havängs sommarby
genom allmän anläggning har inkommit från Miljötillsynsenheten Länsstyrelsen Skåne 20
juni 2019, (Lst dnr 567-23238-2018).
Havängs sommarby omfattas av det kommunala ansvaret enligt 6 § lagen om allmänna
vattentjänster, avseende spillvatten. Havängs sommarby ingår redan i verksamhetsområde
för dricksvatten. Att verksamhetsområde för spillvatten inrättas i Havängs sommarby innebär dock inte att området omedelbart kan anslutas till spillvattensystemet. För att utbyggnad av spillvatten till Havängs sommarby ska kunna ske måste Kiviks avloppsreningsverk i
första hand vara utbyggt och i drift. Därtill måste nytt spillvattensystem, nya pumpstationer, ombyggnationer i befintligt ledningsnät i Kivik med mera även utredas, projekteras
och utföras. En rimlig tidpunkt för när spillvattenanslutning av Havängs sommarby kan ske
är 2025.
Bostäderna inom Havängs sommarby har idag enskilda spillvattenanläggningar. Många av
dessa uppfyller inte miljöbalkens krav på rening och Ystad-Österlenregionens miljöförbund har beslutat om förelägganden om krav på åtgärder för bostäderna. Mark- och miljödomstolen har framfört att avloppsfrågan måste lösas i ett större sammanhang det vill säga
genom inrättande av kommunalt verksamhetsområde avseende spillvatten.
Verksamhetsområdet är det område där lagen om allmänna vattentjänster ska tillämpas.
Verksamhetsområdet ska redovisas så att det tydligt framgår vilka fastigheter som ska omfattas, exempelvis i en karta. Fastighetsägare inom ett verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen har både rätt och skyldighet att ansluta sig till den allmänna anläggningen enligt lagen om allmänna vattentjänster. Huvudmannen har då också
rätten att ta ut anläggningsavgifter enligt gällande VA-taxa.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-13
Bilaga 1, Kartbild verksamhetsområde spillvatten, 2019-09-13
Bilaga 2, Fastighetsförteckning, 2019-09-13
Yttrande avseende inrättade av verksamhetsområde, VA-avdelningen, 2019-05-31
Föreläggande om inrättande av verksamhetsområde Länsstyrelsen dnr 567-23238-2018,
2019-06-20
Underrättelse inför beslut, Länsstyrelsen dnr 567-23238-2018, 2019-05-07
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Fastställa verksamhetsområden enligt kartbild bilaga 1, 2019-09-13.
Anslutning av tomter inom Havängs sommarby ska ske enligt VA-planen 20202025.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Länsstyrelsen, miljötillsynsenheten
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Dnr 2018/837

Projekt VA-samverkan
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 långsiktig 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 uppstår.
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•

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.
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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 ut 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 verksamheterna kommer att föras över till bolaget i takt med att bolagets organisation byggs upp. Målbilden är att all verksamhet skall vara överförd till bolaget
1 juli 2020.
Förslag på vilken associationsform som kommunerna skall gå vidare att ta fram handlingar
för, samt placering av styrelsens säte har varit föremål för politisk behandling i Simrishamns kommun.
Kommunfullmäktige i Simrishamn tog 2019-09-02 beslut att:



Bilda ett gemensamt driftbolag med Tomelilla kommun för VA-verksamheterna.
Driftbolagets huvudsäte placeras i Tomelilla.

Justerandes sign
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§ 210 forts


Dnr 2018/837

Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram erforderliga handlingar för att inrätta driftbolaget för VA-verksamheten med Tomelilla kommun. Handlingarna ska
beslutas i fullmäktige.

Avtalshandlingar är nu framtagna i samarbete med Advokatfirman Lindahl och överlämnas
till kommunfullmäktige för beslut.
En förutsättning för arbetet har varit att det lokala inflytandet ska bestå men att driften av
anläggningarna överlåts till den gemensamma driftorganisationen.
Bolaget blir alltså det gemensamma driftbolaget som sköter driften och blir arbetsgivare
för all personal inom verksamheten.
Kommunens anläggningar kvarstår i respektive kommun. Varje kommun bestämmer själva
över utbyggnads- och ombyggnadsplaner via beslut om investeringar i respektive kommunfullmäktige. Varje kommun beslutar om sina VA-taxor vilka bör ha samma struktur
men nivån på taxorna kommer att vara olika. Det gemensamma driftbolaget arbetar på uppdrag från kommunerna som är huvudman enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV)
för VA-försörjningen i respektive kommun.
Ersättningar för investeringar, projekt, övriga tjänster och den löpande va-verksamheten
ska så långt som möjligt baseras på kostnader och nedlagd tid hänförliga till respektive
kommun, och respektive kommuns andel i gemensamma projekt. Vid beräkning av ersättning för overhead och gemensamma kostnader ska utgångspunkten vara fördelning mellan
kommunerna efter antalet va-abonnemang i respektive kommun.
Respektive kommun beslutar om sin egen ABVA och verksamhetsområden.
Kommunerna blir delägare i driftbolaget där respektive part äger 50 % av aktierna.
Upplägget är sådant att det går att utöka ägarkretsen likväl som det går att säga upp avtalet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-11
Förslag till Aktieägaravtal,
Förslag till Bolagsordning,
Förslag till Samarbetsavtal,
Förslag till Ägardirektiv,
Förslag till Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion
Tidplan 2019-09-03
Kommunfullmäktiges beslut §183, 2019-09-02
Rapport VA-samverkan, 2019-03-28

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 210 forts

Dnr 2018/837

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
•

Överlämna aktieägaravtal, bolagsordning, samarbetsavtal, ägardirektiv, arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion till kommunfullmäktige för antagande.

•

Föreslå att kommunfullmäktige i Simrishamn och Tomelilla beslutar att tillsätta en
interimsstyrelse bestående av 3 ledamöter från vardera kommunen.

•

Föreslå att kommunfullmäktige i Simrishamn och Tomelilla delegerar till interimsstyrelsen att fatta erforderliga beslut för att bilda bolaget och starta dess verksamhet
samt att rekrytera VD.

_______

Beslutet expedieras till:
Tomelilla kommun
Kommunfullmäktige (för beslut)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2019/346

Intern kontrollplan 2019, uppföljning
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en uppföljning av den interna kontrollplanen för 2019 avseende samhällsbyggnadsnämnden. I varje kontrollmoment ingår avvikelseanalyser. Resultatet av avvikelseanalyserna ska användas som underlag till åtgärder.
Vid kontroll av planen har avvikelser upptäckts och åtgärder har redan vidtagits eller ska
vidtas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-13
Uppföljning av intern kontrollplan januari – augusti 2019
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna uppföljning av intern kontrollplan januari – augusti 2019.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Revisionen

Justerandes sign
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§ 212

Dnr 2019/388

Delårsbokslut 2019-01-01--2019-08-31
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, i enlighet med centrala anvisningar, upprättat förslag
till delårsbokslut avseende januari-augusti 2019 för samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 augusti 2019, § 183, att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram åtgärdsförslag för budget i balans 2019-12-31, att redovisas vid nämndens sammanträde i september.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar i delårsbokslut, exklusive Avslut exploatering och
VA, ett prognostiserat helårsutfall i balans med budget.
Prognosen för verksamheten Avslut exploateringsprojekt pekar på ett underskott om 2 493
tkr. VA-verksamhetens prognos är i balans med budget.
Prognosbedömning för skattefinansierad investeringsbudget, 515 tkr kvarstår vid årets slut.
Motsvarande prognos för VA visar på ett överskott om cirka 25 000 tkr.
Förvaltningens åtgärdsförslag avseende det prognostiserade utfallet, ett underskott om 2
493 tkr för verksamheten Avslut exploateringsprojekt är att en ekonomisk redovisning görs
fristående från nämndens driftbudget och i enlighet med riktlinjer för exploateringsredovisning.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-17
Förslag delårsbokslut för januari-augusti 2019
Delårsbokslut SBN kortversion till KF (för kännedom)
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna delårsbokslut för januari-augusti 2019.
 Godkänna förvaltningens åtgärdsförslag för en budget i balans.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunrevisionen (för kännedom)
Justerandes sign
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Dnr 2019/347

Delegationsordning 2019, revidering
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om ny delegationsordning den 18 juni 2019, § 160.
Nu föreligger behov av ytterligare revidering/komplettering av följande ärenden:
 Att söka bidrag för projekt
 Att begära planbesked
 Ersättare för delegat
Syftet är främst att underlätta och påskynda på handläggning av ärenden, till gagn för
främst medborgare och näringsliv.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-12
Förslag till delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden 2019
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegeringsordning, 2019-06-18, § 160
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT



Upphäva tidigare delegeringsordning (samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-0618, § 160)
Anta förslag till delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden 2019

_______

Justerandes sign
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§ 214

Dnr 2019/30

Beredningsordning
Ärendebeskrivning
Lars Johansson (S), andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden har kommit in med
en skrivelse där han vill aktualisera frågan om beredningsordningen av ärenden och ansvarsförhållandena mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Lars Johansson (S)
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Uppdra åt presidiet att ta initiativ till överläggningar med kommunstyrelsens presidium i syfte att säkerställa en beredningsordning i linje med gällande ansvarsfördelning.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens presidium

Justerandes sign
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Dnr 2019/909

Skrivelse från Thomas Paulsson (SD) och Hans Dahlqvist (SD) – Uppmaning om att säga upp hyresavtal gymnastiksalbyggnad med BTK Ajax.
Ärendebeskrivning
Thomas Paulsson (SD) och Hans Dahlqvist (SD) lämnar vid dagens sammanträde in en
skrivelse. I skrivelsen framför de en uppmaning om att förvaltningens ska säga upp avtal
med BTK Ajax om ingen upprustning sker och i så fall så får förvaltningen uppdrag om
upprustning. I skrivelsen hänvisar de till att BTK Ajax, enligt hyresavtalet, ska stå för underhåll.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Thomas Paulsson (SD) och Hans Dahlqvist (SD)
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Skrivelsen överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för lämplig hantering.



Återrapportering ska ske till samhällsbyggnadsnämnden.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsenheten

Justerandes sign
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Dnr 2019/55

Justering av val av justeringsperson
Ärendebeskrivning
Ing-Marie Jacobsen (F!) valdes att justera protokollet i de paragrafer som Lars Johansson
anmälde jäv. Ing-Marie bröt under sammanträdet sin tjänstgöring av personliga skäl. Samtidigt meddelar Ing-Marie att det är tveksamt om hon har möjlighet justera vid utsatt justeringstillfälle.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Lisa Andersson (S) väljs till att, istället för Ing-Marie Jacobsen (F!) justera aktuella paragrafer.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

63

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-09-26

§ 217

Dnr 2019/57

Kurser, konferenser, utbildning
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Lisa Kvarnbäck (MP) anmäls till miljögiftskonferens i Eslöv den 18 november
2019.

_____

Justerandes sign
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Dnr 2019/29

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Beslut från Konkurrensverket, 2019-08-30, ärendet avskrivs, (åkgräsklippare)
(SBN 2019/320)
2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02, § 184 - Markanvisning Otto Lars 11 till
Simrishamns Näringslivsutveckling AB (SBN 2019/538)
3. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02, § 183 - Projekt VA-samverkan - bilda gemensamt driftbolag (SBN 2019/837)
4. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02, § 182 Fastighetsreglering - Stiby 16:1
och Stiby 15:59 Rosenborg (SBN 2019/324)
5. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02, § 181 Taxor och avgifter 2019 - hamntaxa vinteruppläggning (SBN 2018/744)
6. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02, § 180 - Regler för reservation av bostadstomter – revidering (SBN 2019/321)
7. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02, §, Medborgarförslag från Karl Sievers - Bänkar längs havet mellan Haväng och Simrishamn (SBN 2019/859)
8. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02, § 174 - Medborgarförslag från Ibe och Kristina Lager - Upplåta den inre hamnen till gästande fritidsbåtar (SBN 2019/860)
9. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02, § , § 171 - Medborgarförslag från Solveig
Edvardsson - Parkeringsplatser på torget och nere vid hamnen (SBN 2019/862)
10. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02, § 172 Medborgarförslag från Margareta
Thorstad Törnberger - Ramp i metall vid Tobisviksbadet (SBN 2019/863)
11. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02, § Avsägelse från uppdrag som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden - Hasse Bengtsson (S) (SBN 2019/30)

12. Kommunstyrelsen beslut 2019-09-11, § 195 - Försäljning av industritomten Otto Lars
12 - Gröstorps Åkeri AB -(återremiss till KD) (SBN 2018/570)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2019/120

Förvaltningschefens information
Marie Leandersson, förvaltningschef informerar:
1. Bygglovsverksamhet till byggnadsnämnden? – behandlades i ksau 18/9, remiss till
bn och sbn, åter till ksau 20/11, ks , kf
2. Uppföljning av aktivitetsplan, kopplade till nämndens mål
3. Budgetanvisningar 2020-2022
_____

Justerandes sign
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