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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Plats och tid

Rådhuset, kl 08.30-14.45, ajournering kl 14.35-14.40

Beslutande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera

Ingmarie Jacobsen
samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-10-01 08:00

Justeringens
plats och tid

§ 179 Mats Arnoldsson

Omedelbar justering § 182
Underskrifter

Paragrafer
Sekreterare

Annette Knutsson

Ordförande

Carl-Göran Svensson

Justerande

Ingmarie Jacobsen
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-27

Datum för
anslags uppsättande

2018-10-02

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Datum för
anslags nedtagande

2018-10-24

Underskrift

Annette Knutsson
Protokollsutdrag intygas:

165-201
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Beslutande:

Jan-Erik Persson (S)
Christl Bengtsson (S)
Mats Arnoldsson (L)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Christer Vigren (ÖP), §§ 167-201, anlände kl. 08.35
Agne Johnsson (ÖP), tjänstgör för Christer Vigren, §§165-166
Hans-Olof Höglund (MP)
Christer Akej (M)
Henric Appelkvist (M)
Carl Strömberg (M)
Annika Månsson (M) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)
Ingmarie Jakobsen (F!), utom § 179 (jäv)
Staffan Olzon (F!) tjänstgör för Ingmarie Jacobsen (F!) § 179

Övriga närvarande:

Agne Johnsson (ÖP)
Staffan Olzon (F!), §§ 167-178, §§ 180-201, anlände kl 08.50
Anand Andersson, projektledare gata/park, §§ 165-167
Anna Bartels, arkitekt, § 167
Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering, §§ 165-167
Annica Bråhäll, va-ingenjör, §§ 165-167
Camilla Nilsson, fd trafikingenjör, §§ 165-167
David Tufvesson, planarkitekt, § 167
Erica Johansson, infrastrukturstrateg, §§ 165-167
Eva Ferlinger, planarkitekt, § 167
Fredrik von Segebaden, enhetschef hamn, §§ 165-167
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, §§ 165-167
Johan Persson, avdelningschef VA, §§ 165-167
Lena Roos, enhetschef kost, §§ 165-167
Linda Larsson, planarkitekt, § 165-167
Maria Adolfsson, kommunekolog, § 167
Marcus Hasselgren, va-ingenjör, § 167
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef, §§ 165-167
Marie Nirhem, controller, §§ 165-167
Pia Pettersson, parkingenjör, § 167
Simret Kidane, ekonom, § 167
Stefan Blomqvist, projektledare VA, § 167
Susanna Söderberg, enhetschef gata/park
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, §§ 165-167
Annette Knutsson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Malin Andersson, presentation av medborgarförslag, § 168
Håkan Damm, presentation av medborgarförslag, § 168
Tommy Johansson, presentation av medborgarförslag, § 169
Maj Jönsson, presentation av medborgarförslag, § 170

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Innehållsförteckning
Upprop och val av justeringsperson, § 165
Fastställande av föredragningslista, § 166
Information:
VA-tillgången i Simrishamns kommun - för befintliga planer och utbyggnadsområden (2017/971), § 167
Presentation av medborgarförslag från Malin Andersson och Håkan
Damm om parkeringsplatser vid affären i Skillinge (2018/496), § 168
Presentation av medborgarförslag från Tommy Johansson om rensning
av Tommarpsån (2018/643), § 169
Presentation av medborgarförslag från Maj Ström - Roliga soptunnor
(2018/794), § 170
Redovisning av delegeringsbeslut (2018/17), § 171
Svar på medborgarförslag från Maj Ström om ett gatukonstplank i Simrishamn (2018/274), § 172
Svar på medborgarförslag från Bengt Berglund om att flytta felplacerad
skylt i korsningen Simrisvägen/Storgatan (2018/495), § 173
Svar på medborgarförslag från Eva Unosson om samlingsplats i Simrislund (2018/38), § 174
Remissvar på samrådshandling - cykelled Hammar-Skillinge (sydkustleden) (2016/300), § 175
Planbesked för vägar inom Vitemölla (2018/750), § 176
Planbesked för vägar inom Viks Fiskeläge (2018/751), § 177
Planärende för Svinaberga 56:1 samt del av Svinaberga 21:15 och Svabesholm 1:58 (2018/277), § 178
Planbesked för Garvaren 7 (2018/835), § 179
Planbesked för ändring av plan, del av Gladsax 34:71 (2018/836), § 180
Ändring av detaljplan för Simrishamn Taltrasten 57 och 58 – antagande
(2017/771), § 181
Remissvar på slutbetänkande av utredningen om kommunal planering
för bostäder (2018/575), § 182
Remiss handlingsplan för friluftsliv i Skåne 2018-2020 (2018/746), §
183
Återtagande av remiss för "Fördjupad handlingsplan för bostadsförsörjning" (2018/351), § 184
Markanvisning Joneberg 8 och 9 (projekt Joneberg) (2015/841), § 185
Gräsklippning i egen regi inom Simrishamns kommun (2018/811), §
186
Försäljning av Mellby 92:26, f.d. förskola i Kivik (2018/481), § 187
Hyra av fastigheten Kocken 34 ("Nordea") (2018/847), § 188
Projektdirektiv - Kiviks avloppsreningsverk (2016/375), § 189
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

Sid 6
Sid 7
Sid 8
Sid 9
Sid 10
Sid 11
Sid 12
Sid 13
Sid 15
Sid 17
Sid 18
Sid 19
Sid 21
Sid 23
Sid 26
Sid 29
Sid 31
Sid 33
Sid 36
Sid 38
Sid 40
Sid 41
Sid 43
Sid 45
Sid 46
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Projektdirektiv - VA-samverkan (2018/837), § 190
Sjöfartsstråket, etapp 1, Tullhusstranden – slutrapport (2014/559), § 191
Ombyggnad av Hammenhögs torg – slutrapport (2015/361), § 192
Projekt Joneberg, Jonebergs torg och allmänna ytor – slutrapport
(2012/645), § 193
Taxor 2019, plantaxa (2018/744), § 194
Taxor 2019, VA-taxa (2018/744), § 195
Taxor 2019, övriga (2018/744), § 196
Intern kontrollplan 2018 – uppföljning (2018/148), § 197
Delårsbokslut 2018-01-01--2018-08-31 (2018/265), § 198
Väghållningsbidrag till enskilda vägar, 2019 (2018/862), § 199
Meddelanden (2018/18), § 200
Förvaltningschefens information § 201

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

Sid 47
Sid 48
Sid 49
Sid 50
Sid 51
Sid 52
Sid 53
Sid 54
Sid 55
Sid 56
Sid 57
Sid 58
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 165

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/185

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 166

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/157

Fastställande av föredragningslista
Ärendebeskrivning
Yrkande
Mats Arnoldsson (L) anser att ärende om gräsklippning i egen regi inom Simrishamns
kommun ska utgå vid dagens sammanträde med hänvisning till att ärendet kompletterats
med ytterligare handlingar (utförligare kostnadskalkyler) i ett sent skede.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Mats Arnoldssons yrkande om att ärendet ska utgå och
finner att nämnden beslutat att ärendet ska tas upp vid dagens sammanträde.
Omröstning
Mats Arnoldsson (L) begär omröstning. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för att ärendet ska tas upp vid dagens sammanträde
NEJ-röst för att ärendet inte ska tas upp vid dagens sammanträde
Omröstningsresultat
Med 9 JA-röster (Jan-Erik Persson (S), Christl Bengtsson (S), Agne Johnsson (ÖP), HansOlof Höglund (MP) Christer Akej (M), Henric Appelkvist (M), Carl Strömberg (M), Annika Månsson (M), Carl-Göran Svensson (C)) mot 2 NEJ-röster (Mats Arnoldsson (L), Ingmarie Jacobsen (F!)) beslutar nämnden att ärendet ska tas upp vid dagens sammanträde.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Ärendet om gräsklippning i egen regi inom Simrishamns kommun ska tas upp vid dagens
sammanträde.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 167

Information
Ärendebeskrivning
Dagens sammanträde inleds med information och presentationer av medborgarförslag.
Berörda enhetschefer och tjänstepersoner är närvarande vid sina respektive ärenden.
VA-tillgången i Simrishamns kommun - för befintliga planer och utbyggnadsområden (dnr
2017/971) - Linda Larsson, planarkitekt presenterar arbetet som pågår, bland annat inventering och arbete med åtgärdsplaner.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 168

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/496

Presentation av medborgarförslag från Malin Andersson och Håkan
Damm om parkeringsplatser vid affären i Skillinge
Malin Andersson och Håkan Damm presenterar sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 169

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/643

Presentation av medborgarförslag från Tommy Johansson om rensning
av Tommarpsån
Ärendebeskrivning
Tommy Johansson presenterar sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 170

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/794

Presentation av medborgarförslag från Maj Ström - roliga soptunnor
Ärendebeskrivning
Maj Ström presenterar sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 171

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/17

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att
samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får
samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i enskilt
ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Beslutsunderlag
Redovisade beslut, listor utskrivna 2018-09-19
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

Protokollsanteckning
Ordförande godkänner att följande protokollsanteckning förs in i protokollet:
Christer Akej (M): Förlängning av vägar borde behandlas politiskt, i likhet med övriga
”Vägval”.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

13

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 172

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/274

Svar på medborgarförslag från Maj Ström om ett gatukonstplank i Simrishamn
Ärendebeskrivning
Maj Ström, i samarbete med Street Art Österlen, kom den 14 februari 2018 in med ett medborgarförslag:
”Sedan 2014 har Österlen smyckats med gatukonst. Fantastiska konstnärer har med sprayburken som pensel skapat konstverk som är till glädje för både bofasta och besökare; idag
är det svårt att tänka sig gaveln i museiträdgården utan Carolina Falkholts monumentala
väggkonst. Senast i raden av konstverk som signerats Street Art Österlen är elskåpen,
konstverk i mindre format som rönt stor uppskattning hos Simrishamnarna. Men gatukonst
– precis som alla annan konstform – kräver träning för att verken ska bli riktigt bra.
Därför föreslår vi att kommunen reser ett graffitiplank – eller låt oss kalla det för
SIMRISHAMNS GATUKONSTPLANK – ett ordentligt tilltaget plank där både unga och
gamla, amatörer och proffs, kan öva sig, undervisa varandra, och skapa konstverk som
kan avnjutas i det fria. Var tredje månad målas planket vitt och så börjar man om igen.
Alla studier pekar på att orter som har graffiti- eller klotterplank, också får mindre klotter
på fasader och andra ytor. Med ett kommunalt konstplank skapas en kreativ samlingsplats
där utövarna träffas över generationsgränserna och där besökarna alltid är välkomna –
som i all gatukonst är det en konsthall som aldrig stänger.
Var ska planket placeras? En lämplig plats skulle kunna vara vid järnvägs-stationen i Simrishamn, om det sätts upp på södra sidan om spåren kan alla som väntar på och färdas
med tåget få något spännande och vackert att betrakta – konstplanket blir i sig en sorts
kulturmanifestation och en välkomsthälsning till en kommun som sätter kulturen högt
Maj Ström, konstnär, i samarbete med Street Art Österlen.”
Kommunfullmäktige beslutade 26 februari 2018 att överlämna medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Förslagsställaren var inbjuden till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 26 april
och presenterade där sitt förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-11
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-04-26, § 68
Inbjudan att presentera medborgarförslag, 2018-04-13
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-02-26, § 31
Medborgarförslag från Maj Ström, 2018-02-14
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 172 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/274

Förslag till beslut på sammanträdet
Carl-Göran Svensson (C): Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag.
Christer Akej (M): Medborgarförslaget avslås med motiveringen att ett gatukonstplan utgör
ett främmande inslag i stadsmiljön.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Carl-Göran Svenssons förslag.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Förslaget att uppföra ett gatukonstplank ska ingå i det övergripande konsultuppdraget avseende markplanering för Skansenområdet, i anslutning till stationsområdet i
Simrishamn. Uppdrag ges till samhällsbyggnadsförvaltningen att föreslå en lämplig
plats och utformning av planket.



Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Reservationer
Christer Akej (M), Henrik Appelkvist (M), Carl Strömberg (M) och Annika Månsson (M)
reserverar sig mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Maj Ström

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 173

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/495

Svar på medborgarförslag från Bengt Berglund om att flytta felplacerad
skylt i korsningen Simrisvägen/Storgatan
Ärendebeskrivning
Bengt Berglund kom den 27 mars 2018 in med ett medborgarförslag:
”Flytta felplacerad skylt, i korsningen Simrisvägen/Storgatan.
Skylten "Sjukhus" i T-korsningen, där Simrisvägen ansluter till Storgatan, sitter så att
den skymmer sikten västerut av sjukhusskylten (se bifogad bild, tagen från förarplatsen
i min bil vid utfart som beskrivs).
Enligt de bestämmelser som gäller för häck, plank eller annat som kan skymma sikt, får
höjden av detta ej överskrida 70 cm de 2,5 meterna närmast korsning. Överkanten på
sjukhusskylten ligger c:a 1 10 cm över gatan!
Från förarplatsen i en vanlig personbil (med normal sitthöjd) ser man "inte ett skit"
västerut.
Förslag:
Sänk skylten, eller flytta den längre in på Simrisvägen.”
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, § 72, att överlämna medborgarförslaget
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Förslagsställaren erbjöds möjlighet att presentera sitt medborgarförslag vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 16 augusti 2018, § 132, men avböjde på grund av förhinder.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-04
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-08-16, § 132
Inbjudan att presentera medborgarförslag, 2018-07-04
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-04-23, § 72
Medborgarförslag från Bengt Berglund, 2018-03-27

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 173 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/495

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget avslås.



Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över helheten med vägvisningen till sjukhuset, som inte är ett akutsjukhus med en öppettid dygnet runt.

_______

Beslutet expedieras till:
Bengt Berglund
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 174

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/38

Svar på medborgarförslag från Eva Unosson om samlingsplats i Simrislund
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag inkom den 12 oktober 2017 från Eva Unosson:
”I Simrislund finns det en stor fotbollsplan som skulle vara alldeles utmärkt till att ha som
samlingsplats för både stora och små! Det finns plats till följande: utegym, grillplats, bänkar. En trevlig samlingsplats hade detta blivit!”
Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017, § 152, att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Förslagsställaren erbjöds möjlighet att presentera sitt medborgarförslag vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 25 januari 2018, men avböjde på grund av förhinder.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Samhällsbyggnadsnämndens beslut inkl. projektdirektiv för allaktivitetsområden i Simrishamn, 2018-04-26, § 90
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-01-25, § 3
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-10-30, § 152
Medborgarförslag från Agneta Barr, 2018-02-02
Medborgarförslag från Eva Unosson, 2017-11-13
Medborgarförslag från Magnus Lembke och Karin Dreijer Lembke, 2017-08-17
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget ligger i linje med det pågående detaljplanearbetet i Simrislund
samt det arbete som pågår kring allaktivitetsområdena och kommer integreras i den
fortsatta projektprocessen.

 Medborgarförslaget anses härmed besvarat.
_______
Beslutet expedieras till:
Eva Unosson
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 175

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2016/300

Remissvar på samrådshandling - cykelled Hammar-Skillinge (sydkustleden)
Ärendebeskrivning
Trafikverket har inkommit med samrådshandlingar för gång- och cykelväg Hammar –
Skillinge i Ystad och Simrishamns kommuner, Skåne län (TRV 2017/21428). Samhällsbyggnadsnämnden lämnade genom delegation ett delsvar den 29 juni 2018 men anhöll om
och fick förlängd svarstid till den 30 september 2018 med avseende på gång- och cykelvägens sträckning. Anledningen är att gång- och cykelvägens föreslagna sträckning på norra
sidan om Kustvägen, väg 1500 och väg 1022, har väckt många frågor och reaktioner. För
att kunna lämna enhetlig ståndpunkt om gång- och cykelvägens läge, det vill säga om kommunen förespråkar ett läge nordväst om eller sydost om Kustvägen behövde dessa frågor
utredas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, yttrande samrådshandling gc-väg Hammar-Skillinge (TRV 2017/21428);
2018-09-18
Remissvar Samrådshandling gc-väg Hammar-Skillinge (TRV 2017/21428), 2018-06-29
Samrådshandlingar gc-väg Hammar-Skillinge med bilaga översiktskarta (TRV
2017/21428), 2018-06-01
Ökad kostnad gc-väg Hammar-Skillinge, 2018-05-23
Synpunkter på samråd gc-väg Hammar-Skillinge Skåne Län (TRV 2017/71691), 2017-1211
Undertecknat medfinansieringsavtal, cykelväg Hammar-Skillinge (TRV 2016/37244),
2016-08-20
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Samhällsbyggnadsnämnden förordar att GC-vägen, enligt kommunens tidigare intentioner, läggs på södra sidan av vägen.
_______
Beslutet expedieras till:
Trafikverket

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 176

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/750

Planbesked för vägar inom Vitemölla
Ärendebeskrivning
Fastighetsägare på Vitemölla inkom, genom skrivelse från Vitemölla Lejeförening den 17
juli 2018, med en ansökan om planbesked för planläggning av idag enskilda vägar i Vitemölla. Samtidigt önskar föreningen att kommunen återkallar sin aktuella ansökan till Lantmäteriet om att ”inlösen av mark planlagd som allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap (inklusive ledningsrätt)”.
Vitemölla Lejeförening önskar att kommunen framöver ska sköta all allmän platsmark i
Vitemölla. Skrivelsen har redovisats i sin helhet.
För att kommunen ska kunna ta över det formella ansvaret för gator och grönytor i det aktuella området, krävs att det detaljplaneläggs med kommunalt huvudmannaskap för allmän
plats. Förutom de initiala kostnaderna att detaljplanera området och lösa in marken genom
en lantmäteriförrättning, tillkommer framtida kostnader för drift och underhåll av beläggning, gatubelysning, trafikanordningar och brunnar samt vinterväghållning, barmarksunderhåll, gatusopning och parkeringsövervakning.
En planläggning innebär även att andra allmänna ytor, såsom grönytor, övergår till allmän
platsmark med kommunen som huvudman. Det medför kostnader för drift och underhåll av
grönytor, renhållning med mera, utöver de redovisade uppskattade kostnaderna för ett
kommunalt väghållaransvar.
Kommunen är idag huvudman för fyra av Vitemöllas sex planområden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-28
Listor med namnunderskrifter, 2018-08-08 och 2018-08-31.
Skrivelse från Vitemölla Lejeförening, inkommen 2018-07-17.
Kartbilaga som visar avgränsning för aktuellt område.
Kartbilaga som visar detaljplanelagt område.
Reglemente för vägbidrag, antaget av Kommunfullmäktige 2012-10-29, grund-beloppet
fastställt av Samhällsbyggnadsnämnden den 2017-06-08, § 109.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Förvaltningen får i uppdrag att utforma förslag till Riktlinjer för huvudmannaskap
för allmän platsmark i samtliga större samhällen inom Simrishamns kommun utifrån en analys och utredning av befintliga förhållanden. I avvaktan på dessa riktlinjer
upprättas inga detaljplaner för kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark inom
Vitemölla samhälle.



Förvaltningen uppmanas att fortsätta med lantmäteriförrättningen.

_______

Beslutet expedieras till:
Vitemölla Lejeförening
Lantmäteriet för kännedom
Kommunstyrelsen för kännedom
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Protokollsutdrag intygas:

21

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 177

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27
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Planbesked för vägar inom Viks Fiskeläge
Ärendebeskrivning
Viks Fiskeläges vägförening inkom den 20 juli 2018, genom en skrivelse, med en ansökan
om planbesked för planläggning av enskilda vägar i Viks Fiskeläge då föreningen inte anser sig ha ekonomiska förutsättningar att sköta de enskilda vägarna.
Största delen av Viks Fiskeläge (öster om väg 9) är belägen utanför detaljplanerat område.
Vägföreningen vill att vägarna planläggs så att de blir allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap i syfte att kommunen övertar ansvar och kostnad för de enskilda vägarna.
Skrivelsen har redovisats i sin helhet.
För att kommunen ska kunna ta över det formella ansvaret för gator och grönytor i det aktuella området, krävs att det detaljplaneläggs med kommunalt huvudmannaskap för allmän
plats. Förutom de initiala kostnaderna att detaljplanera området och lösa in marken genom
en lantmäteriförrättning, tillkommer framtida kostnader för drift och underhåll av beläggning, gatubelysning, trafikanordningar och brunnar samt vinterväghållning, barmarksunderhåll, gatusopning och parkeringsövervakning.
En planläggning skulle innebära att även andra allmänna ytor, såsom grönytor med mera,
övergår till allmän platsmark med kommunen som huvudman. Det skulle innebära kostnader för drift och underhåll av grönytor, renhållning med mera, utöver de redovisade uppskattade kostnaderna för ett kommunalt väghållaransvar.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-06.
Skrivelse från Viks Fiskeläge, inkommen 2018-07-25.
Kartbilaga som visar avgränsning för aktuellt område.
Kartbilaga som visar detaljplanelagt område.
Reglemente för vägbidrag, antagen av KF 2012-10-29, grundbeloppet fastställt av Samhällsbyggnadsnämnden den 2017-06-08, § 109
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Förvaltningen får i uppdrag att utforma förslag till Riktlinjer för huvudmannaskap
för allmän platsmark och för enskilda vägar i samtliga större samhällen inom Simrishamns kommun utifrån en analys och utredning av befintliga förhållanden. I avvaktan på dessa riktlinjer upprättas inga detaljplaner för kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark inom Viks Fiskeläge.

_______

Beslutet expedieras till:
Viks Fiskeläges vägförening, ordföranden Leif Jacobsson
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Dnr 2018/277

Planärende för Svinaberga 56:1 samt del av Svinaberga 21:15 och Svabesholm 1:58
Ärendebeskrivning
Planärendet gäller planprövning för större delen av Svinaberga 56:1 samt del av Svinaberga 21:15 och Svabesholm 1:58.
Aktuellt område, som huvudsakligen är en nedlagd fruktodling, är beläget nordväst om
bybebyggelsen i Svinaberga. Området gränsar till bostadsfastigheterna som är belägna vid
Svinaberga Backe och vid vägen i nord-sydlig riktning genom byn.
Projektägaren/fastighetsägaren begärde i mars 2018 planmedgivande för att pröva bostadsbebyggelse inom Svinaberga 56:1.
I kommunens översiktsplan omfattar ortsavgränsningen den befintliga bebyggelsen i Svinaberga by där utbyggnad företrädesvis ska ske som förtätning inom befintlig bebyggelse/ortsavgränsning. Bybebyggelsen redovisas som en värdefull bebyggelsemiljö där stor
varsamhet ska beaktas så att karaktärsdrag bibehålls och skyddas, och att ny bebyggelse
ska anpassas efter ortens bebyggelsestruktur och täthet. Det f d fruktodlingsområdet inom
Svinaberga 56:1 ingår i område som översiktsplanen redovisar som jordbruksmark.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 april 2018 att medge upprättande av detaljplan för prövning av bostadsändamål.
Bedömningen är att ändrad markanvändning kan prövas eftersom området är beläget intill
befintlig bybebyggelse. Riksintressen och landskapsbild bedöms inte påverkas negativt av
tillkommande bebyggelse.
Planprövningen sker genom utökat planförfarande. Planprocesschema: Samråd-redogörelse-granskning-utlåtande-antagande-prövning-laga kraft.
Ett programskede inleder planprocessen. Program bör upprättas om planprövning för ett
område saknar stöd i översiktsplanen. Syftet med programskedet är att beslutsunderlaget i
ett tidigt skede ska breddas med information och synpunkter genom yttranden från myndigheter och berörda.
Planavtal för planärendet är framtaget och undertecknat.
Ett planprogram har upprättats.
Justerandes sign
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Dnr 2018/277

Planprogrammet beskriver förutsättningar avseende planering, markområde, trafik, vatten
och avlopp med mera samt planförslagets konsekvenser utifrån olika intressen. Programmets planförslag omfattar två skisser med strukturupplägg för tio respektive nio enbostadshus med gemensam gröning och in- och utfartsområde mot väg i söder (Svinaberga Backe).
Planområdets in- och utfartsområde är inom Svinaberga 21:15 och Svabesholm 1:58.
Östra delen av Svinaberga 56:1 ingår inte i planområdet. Inom denna del av fastigheten
finns ett enbostadshus. Byggnaden var tidigare en ekonomibyggnad för fruktodling. Bygglov för ombyggnad och ändrad användning från garage till fritidshus beviljades den 4 november 2014, slutbesked lämnades den 26 januari 2018.
Planområdets lämplighet för ändrad användning, för bostadsändamål, prövas i planprocessen.
En miljöundersökning har upprättats där slutsatsen är att planförslaget inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan varför planen inte behöver miljöbedömas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-12
Miljöundersökning 2018-09-12
Planprogram 2018-08-23
Planavtal 2018-05-14/17
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-04-26 § 85 om planbesked
Begäran om planbesked, 2018-03-20
Bilaga till begäran om planbesked, presentation, 2018-03-20
Framtiden översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, laga kraft 201703-15

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Planprogrammet godkänns för samråd.



Miljöundersökningen godkänns.

Reservationer
Ingmarie Jacobsen (F!) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till tidigare ställningstagande i ärendet. (F! anser inte att nya bostäder kan byggas på grund av den rådande VA-situationen. Planen ingår vare sig utbyggnadsområdet eller planreserven för området.)
Justerandes sign
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_______

Beslutet expedieras till:
Projektägare/fastighetsägare - Svinaberga 56:1
Fastighetsägare - Svinaberga 21:15
Fastighetsägare - Svabesholm 1:58

Justerandes sign
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Planbesked för Garvaren 7
Ärendebeskrivning
Simrishamnsbostäder AB och GladsaxFlak AB kom den 10 september 2018 in med ansökan om planbesked för fastigheten Garvaren 7, som ägs av GladsaxFlak AB. Fastigheten
har en areal om 4 799 m² och är idag bebyggd med en verksamhetsbyggnad där företaget
GladsaxFlak AB har som huvudsaklig verksamhet montering, tillverkning och försäljning
av lastbilspåbyggnader.
Gällande detaljplan för området är förslag till ändring av stadsplan för Garvaren med flera i
Simrishamn, som vann laga kraft 1987-12-01. Planlagd kvartersmark inom Garvaren 7
medger markanvändning för småindustriändamål med byggnadshöjd 7 meter. Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut.
I programhandlingen för hela Skansenområdet, som var på samråd 2016-05-11 till 201606-15, föreslås att Garvaren 7 planläggs för bostäder. Fastigheten har en naturlig koppling
till detaljplan för Garvaren 3 (etapp 1) och till den pågående planläggningen av etapp 2.
Simrishamnsbostäder AB har visat intresse för fortsatt exploatering med bostäder inom
Skansen och GladsaxFlak AB har lämnat in en intresseanmälan för etablering av sin verksamhet på annan kommunal mark.
Inom fastigheten Garvaren 3, den kommunala fastighet som ingår i planarbetet för Skansen
etapp 2, finns det finns markföroreningar. Naturvårdsverket kan bevilja bidrag för sanering
om marken planläggs för bostäder. Samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att ansöka till Naturvårdsverket före kommande årsskifte. Om även Garvaren 7 planläggs för bostäder är det möjligt för kommunen, att söka bidrag även för denna fastighet.
Garvaren 7 ingår i gestaltningsprogram för Skansen som antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 26 januari 2017, § 14.
Garvaren 7 omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv och turism (4 kap 2 § MB), samt
riksintresse för kustzonen (4 kap 4 § MB).
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ny detaljplan kan prövas för fastigheten Garvaren 7, samt kommunägd mark som i dagsläget disponeras av GladsaxFlak AB,
genom utökat förfarande vilket innebär en planprocess som innefattar; kungörelse-samrådsamrådsredogörelse-underrättelse-granskning-utlåtande-antagande-laga kraft.

Justerandes sign
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Dnr 2018/835

Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen
eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Fastighetsägaren/projektägaren bekostar planprövningsprocessen vilket inbegriper kostnader för planhandlingar och utredningar samt kommunens kostnader för planens formella
handläggning.
Plan- och bygglagens bestämmelser utgör ramarna för planarbetet. Samråd om planförslag
ska ske med kommunen. Under planprocessen tar kommunen ställning till upprättat planförslag.
Detaljplanehandlingarna för Skansen, etapp 2 var ute på samråd under sommaren. Länsstyrelsen har, i sitt remissvar, bland annat yttrat sig om kommunens problem med dricksvattenförsörjningen och begärt en komplettering avseende hur antal planerade bostäder påverkar kapaciteten. Detta kan komma att påverka och senarelägga en kommande planprocess
för Garvaren 7.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-10
Begäran om planbesked, 2018-09-10, från Simrishamnsbostäder AB och Gladsax Flak
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-31 § 102 att godkänna miljökonsekvensbeskrivning och detaljplan, Skansen etapp 2, för samråd
Delegationsbeslut om komplettering av planhandlingarna fattades 2018-06-04 av samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om att godkänna gestaltningsprogram för Skansen
2017-01-26, § 14
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om samråd avseende planprogram för Skansen 201604-28, § 41
Förslag till ändring av stadsplan för Garvaren med mera i Simrishamn, laga kraft 1987-1201
Kartbilaga med aktuellt planområde
Jäv
Ing-Marie Jacobsen (F!) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i
ärendet. I hennes ställe tjänstgör Staffan Olzon (F!).
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT





Upprättande av detaljplan för prövning av användning och ändamål medges.
Planprövning sker genom utökat förfarande.
Planavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
Planarbete bekostas av sökanden.

Avgift
Avgift för positivt planbesked enligt plantaxa:
Faktor 250 (normal nivå) x milliprisbasbelopp (2018) 45,50= 11 375 kronor
Avgift för planbesked avräknas till hälften vid tecknade av planavtal.
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.


Mats Arnoldsson (L) väljs att justera denna paragraf (Ingmarie Jacobsen är jäv)

_______

Beslutet expedieras till:
Simrishamnsbostäder AB, Per-Olof Järvegren & Gladsax Flak, Lage Vinberg
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Dnr 2018/836

Planbesked för ändring av plan, del av Gladsax 34:71
Ärendebeskrivning
Ekoby Baskemölla Ekonomiska förening kom den 7 september 2018 in med en ansökan
om planbesked för del av fastigheten Gladsax 34:71. Ansökan gäller ändring av detaljplan i
syfte att kunna fullfölja pågående lantmäteriförrättning för 16 nya tomter. Ändringarna
avser mindre områden intill tre av de kommande tomterna.
Fastigheten Gladsax 34:71 består av flera områden. För aktuell del gäller Detaljplan för
Ekobyn, etapp 2, som vann laga kraft 2002-04-26. Genomförandetiden var 10 år.
Ekoby Baskemölla Ekonomiska förening vill utvidga kvartersmarken, justera gränser kring
byggnader som inte befinner sig inom gränserna, samt utöka byggbar mark genom att ta
bort en mindre del prickmark (mark som inte får bebyggas).
Förvaltningens bedömning är att omfattningen av de ändringar av detaljplanen som föreslås, överensstämmer med syfte och intentioner i gällande detaljplan och att de inte har
någon påverkan på allmänheten eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Förvaltningens anser att en ändring av detaljplan för föreslagna åtgärder kan prövas genom
ett begränsat standardförfarande vilket innebär samrådshandlingar som kan antas direkt om
samtliga i samrådskretsen godkänner förslaget. Även Länsstyrelsen ska acceptera förslaget.
Fastighetsägaren, Ekoby Baskemölla Ekonomiska förening, bekostar planprövningsprocessen vilket omfattar kostnader för planhandlingar, eventuella utredningar samt kommunens
kostnader för planens formella handläggning. Planhandlingar och utredningar kan upprättas av externa konsulter.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-11
Begäran om planbesked, 2018-09-07, från Ekoby Baskemölla Ekonomiska förening
Kartbilaga med aktuellt planområde
Detaljplan, Ekobyn, etapp 2, laga kraft 2002-04-26.
Plan- och bygglagen (2010:900), 4 kap 32 §, 11 kap 10 §

Justerandes sign
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT




Medge positivt planbesked för ändring av detaljplan för del av fastigheten Gladsax
34:71.
Planprövning sker genom begränsat standardförfarande.
Planavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas och att planarbete bekostas av sökanden. Planhandlingar och eventuella utredningar kan upprättas och utföras av externa konsulter.

Avgift
Avgift för positivt planbesked enligt plantaxa:
Faktor 250 (normal nivå) x milliprisbasbelopp (2018) 45,50 = 11 375 kronor
Avgift för planbesked avräknas till hälften vid tecknade av planavtal
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:
Ekoby Baskemölla ekonomiska förening, Thomas Rönnberg
Lantmäteriet

Justerandes sign
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Ändring av detaljplan för Simrishamn Taltrasten 57 och 58 - antagande
Ärendebeskrivning
Fastighetsägare till fastigheterna Simrishamn, Taltrasten 57 och 58, kom den 19 september
2017 in med en ansökan om planbesked för ändring av fastighetsplan för en sammanslagning av de två fastigheterna. Bostäderna är sammanhängande i två plan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 november 2017, § 193 att medge denna planprövning.
Planen var utställd för samråd under perioden 16 juni till 6 juli 2018 och genom remissvar
från lantmäteriet framfördes att planeringsunderlaget var feltolkat. Samrådsförslaget reviderades utifrån gällande och korrekt tomtdelning och var på nytt utställt för samråd under
perioden 14 juli till 10 augusti 2018. Efter andra samrådet har endast några redaktionella
ändringar gjorts.
Planområdet är beläget i centrala Simrishamn, vid Gjuteriplan alldeles intill småbåtshamnen. Området gränsar till Östergatan i öst, Strandvägen i norr och Stora Norregatan i väst
och är drygt 2,1 ha stort. Planområdet motsvarar tomtindelningens omfattning.
Gällande detaljplan/stadsplan (1973) anger kvartersmark för bostadsändamål.
Gällande fastighetsplan, tomtindelning från 1977 anger tomter och gränser i kvarteret. Befintliga fastighetsgränser överensstämmer med befintlig tomtindelning.
Syftet med begäran om planbesked är att man avser att slå ihop två mindre lägenheter till
en större lägenhet i två plan.
Fastighetsägarna har i augusti 2017 sökt bygglov för ovanstående åtgärd men den aktuella
fastighetsindelningen behöver ändras för att bygglov ska kunna beviljas i enlighet med
plan- och bygglagen. Den nuvarande tomtindelningen måste upphävas.
Genom detaljplaneprövning kan nya bestämmelser för fastighetsindelning ersätta motsvarande bestämmelser i en äldre tomtindelning, men en äldre tomtindelning kan också prövas
att upphävas.
Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari 2015. Lagändringen innebär att
planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt samordnat förfaranden kan tillämpas.
Lagändring från och med den 1 januari 2016 möjliggör en förenklad ändringsprocess, ett
förenklat planförfarande för att ta bort planbestämmelser om fastighetsindelning samt motJusterandes sign
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svarande bestämmelser i tomtindelningar och fastighetsplaner. (Detaljplaninstrumentet används.)
Processchema för förenklat förfarande: Samråd-samrådsredogörelse-antagande-laga kraft.
Fastighetsägaren bekostar planprövningsprocessen vilket inbegriper kostnader för planhandlingar och eventuella utredningar samt kommunens kostnader för planens formella
handläggning.
Planprövning sker genom förenklat planförfarande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-05
Antagandehandlingar upprättade, 2018-08-31
Samrådshandlingar uppdaterade, 2018-07-10
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-05-31 § 103
Samrådshandlingar upprättade, 2018-04-27
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-11-16 § 193
Begäran om planbesked från Jörgen Rundqvist och Christina Sneitz Rundqvist, 2017-0919
Detaljplan-Stadsplan för del av Kv Taltrasten, Simrishamn 87,
laga kraft 1977-03-04
Fastighetsplan, tomtindelning för del av kv Taltrasten, Simrishamn, 1983-04-22
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Anta ändring av detaljplan för Taltrasten 57 och 58 m fl.
_______
Beslutet expedieras till:
Jörgen Rundqvist och Christina Sneitz Rundqvist
Gjuterigårdens Samfällighetsförening
Länsstyrelsen Skåne
Lantmäteriet
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Remissvar på slutbetänkande av utredningen om kommunal planering
för bostäder
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet av utredningen om kommunal planering och bostäder - ”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar”,
SOU 2018:35, med sista svarsdatum 28 september 2018.
Den nuvarande lagen för bostadsförsörjning innebär att kommunerna har ansvaret för bostadsförsörjningen inom respektive kommun. Denna lag innebär att varje kommun ska
upprätta ett dokument med riktlinjer för bostadsförsörjning, med en strategi för bostadsbyggandets utveckling, minst en gång per mandatperiod.
Utredningens slutsats är att den nuvarande lagen inte har kunnat förebygga att bostadsbristen i Sverige har ökat och att dess inriktning på framtagande av dokument inte bidrar till
förutsättningar för ett samordnat arbete för att lösa bostadsbristen.
Utredningen föreslår därför att BFL ersätts med en ny lag – ”Bostadsförsörjningslag”, som
träder ikraft 1 januari 2020. Förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar upphävs. Bestämmelser om bostadsförmedling i den nuvarande lagen föras över oförändrad till den nya lagen.
Två förutsättningar anges i utredningen som saknade för att ge kommunerna bättre förutsättningar för att utföra ett effektivt arbete:
1. En gemensam problemskrivning
En gemensam problembeskrivning är en förutsättning om staten och 290 kommuner ska
bidra till att lösa bostadsbristen.
Simrishamns kommun
delar uppfattningen om att det saknas ett gemensamt språk och gemensamma definitioner
för bostadsmarknadens och bostadsförsörjningsplanerings aktörer vilket försvårar arbetet
med bostadsförsörjning. Det krävs ett förtydligande på vad en godtagbar bostadssituation
är och där behoven och vad som motsvarar dessa behov utreds för att efterfrågan, utbud
och behov ska kunna mötas på bostadsmarknaden.
2. En samordning av statliga och kommunala insatser.
I en samordning för ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar ser rollfördelningen ut på
följande sätt:
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/575

o Boverkets uppgift blir att definiera begrepp för att genomföra bedömningar och beskriva insatser som följer av den nya lagen.
o Regionerna ska med Boverkets bedömningar analysera hur behov och utbud ska utvecklas i respektive län.
o Kommunerna ska fortfarande bedöma hur många och vilka typer av hushåll som
behöver samhällets stöd för att lösa sina bostadsbehov samt genomföra insatser för
att möta dessa behov. Regionernas analys ska ligga till grund för bedömningar och
insatser. Genomförda insatser ska följas upp.
o Länsstyrelsen uppgift utökas till att medverka till lösningar, utöver att lämna information och komma med rådgivning till länets kommuner. Länsstyrelsen ska sträva
efter att sluta avtal med kommuner och regioner om genomförande av insatser som
kräver kommunal medverkan, inom ramen av tilldelade resurser. Avtalen kan inkludera andra parter än kommuner och regioner.
Förslaget på formen för den regionala samordningen följer:
”Regionerna ska en gång per år genomföra ett dialogmöte med länsstyrelsen och länets
kommuner som deltagare. Vid mötet ska följande punkter behandlas:
1. Regionens analys av behov och utbud av bostäder och behovet av insatser från det
allmänna.
2. Respektive kommuns bedömningar och insatser, och
3. Länsstyrelsens resurser och eventuella prioriteringar för att stödja kommunala insatser.”
Vid detta möte ska samtliga kommuner presentera sina bedömningar och insatser. Dialogmötena förväntas påverka kommunernas bedömningar och prioriteringar av insatser, samt
att det kommer leda till fler mellankommunala samarbeten.
Simrishamns kommun ser positivt på ett samlat arbetssätt för att identifiera och lösa bostadsbristen. Samt att utvärderingen av insatser lyft som en viktig del i detta arbete.
Kommunen ser däremot kritiskt på följande text:
”I små kommuner och i kommuner med en krympande befolkning och korta eller inga kötider till bostäder och utan öppet hemlösa, kommer förmodligen inget särskilt arbete att
utföras och heller inga statliga stöd bli aktuella. Några särskilda resurser för att utföra uppgifterna, som redan idag ingår i det kommunerna ansvarar för, bör inte tillföras kommunerna från staten.”
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Ovanstående formulering indikerar att man kommer bortse från det demografiska perspektivet i frågan om att lösa bostadsförsörjningen. Exempelvis är Simrishamns kommun en liten kommun med få resurser, som just nu har en balans på bostadsmarknaden, men ser däremot ett framtida problem med att lösa boende för äldre, med tanke på den höga genomsnittsåldern i kommunen på ca 55 år.
Simrishamns kommun är dessutom en attraktiv boendekommun som i takt med att pendlingsmöjligheterna utvecklas, kan komma att behöva fler bostäder.
Kommunen ser en oro inför att denna ändring av lagen endast kommer att fokusera på att
rent kvantitativt, med nya bostäder, lösa bostadsbehoven i större utvecklingsorter.
Beslutsunderlag
Remiss från Regeringskansliet, Näringsdepartementet 2018-06-01
Slutbetänkandet av utredningen om kommunal planering och bostäder - ”Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar”, SOU 2018:35.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Sända i ärendet redovisat remissvar över slutbetänkandet av utredningen om kommunal planering och bostäder - ”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar”, SOU
2018:35, till Regeringskansliet.



Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande kompletterande text:
”Simrishamns kommun har ett Bostadsförsörjningsprogram för åren 2016-2020
som antogs av kommunfullmäktige 2017-10-30, § 162.
För att hålla kommunens bostadsmarknad i balans är bedömningen att det behöver
byggas minst 40 nya bostäder per år.



Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Protokollsanteckning

Nämnden godkänner att Ingmarie Jacobsen (F!) lämnar en protokollsanteckning som bilaga.
_______
Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet n.remissvar@regeringskansliet (N2018/02915/BB)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/746

Remiss handlingsplan för friluftsliv i Skåne 2018-2020 - Lst dnr 51218251-2018
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har kommit in med en remiss, ”Handlingsplan för friluftsliv i Skåne”.
Yttrandet ska vara inlämnat till länsstyrelsen senast den 20 september 2018. Simrishamns
kommun har dock ansökt om förlängning till den 5 oktober 2018, och fått detta beviljat.
Länsstyrelserna ska leda och samordna det regionala arbetet med att förverkliga regeringens friluftslivspolitik. Regeringen har år 2012 tagit fram 10 stycken friluftsmål för Sveriges
friluftslivspolitik. För att kunna arbeta mot dessa måls förverkligande har nu länsstyrelsen i
Skåne tagit fram ett förslag till handlingsplan. Handlingsplanen har strukturerats utifrån de
10 antagna frisluftsmålen och fokuserar på behov och åtgärder under tidsperioden 2018 2020.
Länsstyrelsen vill framför allt få svar på följande frågeställningar:
 Finns åtgärder som saknas och som bör läggas till i handlingsplanen?
 Finns åtgärder som bör prioriteras ner och inte ingå i handlingsplanen?
 Vilka åtgärder är kommunen beredd att medverka i?
 Hur arbetar er organisation med friluftsliv och hur kan ni bidra till att förverkliga
friluftslivet i Skåne?
Samordning av yttrandet har skett med kultur- och fritidsförvaltningen samt med utvecklingsenheten på kommunledningskontoret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissvar Handlingsplan för friluftsliv i Skåne 2018-2020, 2018-09-11
Remiss Handlingsplan för Skånes friluftsliv, (Lst dnr 512-18251-2018), 2018-06-14
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Ställa sig bakom länsstyrelsens handlingsplan för Skånes friluftsliv, i enlighet med förvaltningens remissvar, daterat 2018-09-11, samt att, inom ramen för befintliga resurser, ställa
sig bakom de åtgärder eller aktiviteter som föreslås och beskrivs i handlingsplanen och
som berör Simrishamns kommun.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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_______

Beslutet expedieras till:
Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Skåne
kultur- och fritidsförvaltningen, Simrishamns kommun (för kännedom)
utvecklingsenheten, Simrishamns kommun (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

38

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 184

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/351

Återtagande av remiss för "Fördjupad handlingsplan för bostadsförsörjning"
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 30 oktober 2017 Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer
för bostadsförsörjning 2016–2020 för Simrishamns kommun.
I samband med beslutet fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet
med en fördjupad åtgärdsplan utifrån de åtgärdsförslag som redovisas i bostadsförsörjningsprogrammet. Handlingsplanen har tagits fram tillsammans med tjänstepersoner från
andra förvaltningar och innehåller även kostnadsuppskattningar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 april 2018, § 80 att skicka ut förslag till fördjupad handlingsplan 2019–2021, på remiss till övriga nämnder. Sista svarsdatum angavs
till 31 augusti 2018.
Vid möte med berörda förvaltningschefer i augusti 2018, då handlingsplanen även presenterades, framkom att det inte finns tid att inarbeta kostnader för åtgärder i budgetarbetet för
2019. Dessutom framkom synpunkter på tydligare förankring av åtgärderna inom förvaltningarna.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att remissen för den fördjupade handlingsplanen bör återtas för fortsatt handläggning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-06
Remiss till övriga nämnder, 2018-05-03
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-04-26, § 80
Fördjupad handlingsplan för bostadsförsörjningsprogrammet, Simrishamn kommun, 2019–
2021, 2018-04-26
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30 § 162, Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer
för bostadsförsörjning för Simrishamns kommun 2016–2020

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Återta ärendet om ”Fördjupad handlingsplan för bostadsförsörjningsprogrammet”
för fortsatt handläggning.

_______

Beslutet expedieras till:
Övriga nämnder

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2015/841

Markanvisning Joneberg 8 och 9 (projekt Joneberg)
Ärendebeskrivning
Efterfrågan på fler bostäder inom Jonebergskvarteret har inte varit lika stor som förväntad.
Genomförandeavtalet för Joneberg 2 har tidigare förlängts med ca 10 månader. Även Knut
Edstrand Byggnads AB har önskat att genomförandeavtalet för Joneberg 8-9 ska få motsvarande förlängning men avser att bebygga och sälja Joneberg 9 först.
Bygglov för Joneberg 9 vann laga kraft den 30 januari 2018. Det ursprungliga genomförandeavtalet för Joneberg 8-9 föreslås därför ersättas av två: ett för Joneberg 8 (fem bostäder)
och ett för Joneberg 9 (en bostad). Om Joneberg 9 bebyggs leder det förhoppningsvis till
att öka intresset för bostäderna – det är oftast lättare att få något färdigt sålt. En uppdelning, där Joneberg 9 bebyggs och säljs först, skulle då kunna bidra till även Joneberg 8 och
2 blir bebyggda.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-10
Förslag till genomförandeavtal för Joneberg 8, undertecknat av exploatören 2018-09-14
Förslag till genomförandeavtal för Joneberg 9, undertecknat av exploatören 2018-09-14
Tidigare genomförandeavtal för Joneberg 8-9, 2017-04-13
Beskrivning av planerad bebyggelse inom Joneberg 8-9
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna de nya genomförandeavtalen för Joneberg 8 och 9.

_______

Beslutet expedieras till:
Knut Edstrand Byggnads AB

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

41

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 186

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27
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Gräsklippning i egen regi inom Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Idag är skötseln av gräsytor utlagt på entreprenad. Gata/parkenheten har uttalat ett önskemål om att skötseln av gräsytorna ska återgå i egen regi. Fördelarna som erhålls i egenregiverksamhet är ökad styrning och flexibilitet, kompetensen stannar kvar i kommunen och en
bättre insyn och kontroll i verksamheten där man lättare kan råda över kostnader och kvalitet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-26
Kostnadsuppskattning gräsklippning i egen regi – helårsanställda 2018-09-26
Kostnadsuppskattning gräsklippning i egen regi – säsongsanställda 2018-09-26
Förslag till beslut på sammanträdet:
Christer Akej (M): Göra ny upphandling och då dela upp underlaget i mindre delar för att
ge fler möjlighet att lämna anbud.
Carl-Göran Svensson (C): Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag, att övergå till
gräsklippning i egen regi.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat att övergå till
gräsklippning i egen regi.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
JA-röst för Carl-Göran Svenssons förslag
NEJ-röst för Christer Akejs förslag
Omröstningsresultat
Med 6 JA-röster (Jan-Erik Persson (S), Christl Bengtsson (S), Christer Vigren (ÖP), HansOlof Höglund (MP), Ingmarie Jacobsen (F!), Carl-Göran Svensson (C)) mot 5 NEJ-röster
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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(Mats Arnoldsson (L), (Christer Akej (M) Henric Appelkvist (M), Carl Strömberg (M),
Annika Månsson (M)) beslutar nämnden att övergå till gräsklippning i egen regi.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Övergå till gräsklippning i egen regi.

Reservationer
Mats Arnoldsson (L), Christer Akej (M) Henric Appelkvist (M), Carl Strömberg (M) och
Annika Månsson (M) reserverar sig mot beslutet.
Anteckning till protokollet
Nämnden godkänner att Ingmarie Jacobsen (F!) och Mats Arnoldsson (L) lämnar protokollsanteckning som bilaga till protokollet.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/481

Försäljning av Mellby 92:26, f.d. förskola i Kivik
Ärendebeskrivning
Simrishamns Bostäder AB har till samhällsbyggnadsförvaltningen inkommit med en förfrågan om att få förvärva fastigheten Mellby 92:26, före detta Äppellundens förskola i Kivik.
Byggnaden på Mellby 92:26 uppfördes 1990 som verksamhetslokaler till förskolan i Kivik
(Äppellunden). När sedan verksamheten 2014 flyttade in i den närbelägna skolbyggnaden
togs beslut om att fastigheten skulle säljas. Innan detta beslut hann verkställas behövdes
lokalerna för socialförvaltningens verksamhet för ensam kommande flyktingar och försäljningsbeslutet återkallades. Socialförvaltningens behov av lokalerna upphörde under 2018
och bedöms inte bli aktuellt igen.
Simrishamns Bostäder AB, som redan när förskoleverksamheten upphörde 2014 tittade på
möjligheterna att förvandla lokalerna till lägenheter, har nu i år aktualiserat sin önskan om
att få köpa fastigheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför låtit värdera fastigheten med hjälp av konsult,
Värderingsbyrån. Fastigheten värderas till 4 300 000 kr, vilket avrundat motsvarar 10 000
kr/m2 BRA.
Simrishamns Bostäder AB har inför dagens sammanträde låtit meddela att de återkallar sitt
intresse att köpa fastigheten.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-17
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån 2018-08-22
Simrishamns Bostäder AB´s skrivelse 2018-04-17
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-18, § 242
Kommunstyrelsens beslut 2014-03-19, § 61
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att lägga ut fastigheten till försäljning.
_______
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/847

Hyra av lokaler inom fastigheten Kocken 34 ("Nordea")
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltning har till samhällsbyggnadsförvaltningen kommit in med
önskemål om inhyrning av lokaler till verksamheterna KomVux och Campus Österlen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen hyr lokaler som HKM Kockska
Gården Fastighets AB erbjuder.
Lokalerna är belägna i centrala Simrishamn, korsningen Storgatan Lillivångsgatan, bland
annat det som en tid varit Nordeas bankkontor. De tidigare banklokalerna behöver byggas
om till ett antal större grupprum för 15 – 25 personer, några mindre rum för 4 – 8 personer
samt toaletter och pausutrymme. Lokaler för administration och rum för enskilda studier
samt mindre grupprum är belägna på andra våningen i angränsande byggnad inne på gården.
Hyresavtalet som omfattar totalt 828 m2 föreslås på 10 år med start 2019-01-01, hyresbeloppet är första året1 449 301 kr (1 750 kr/m2) därefter uppräkning årligen med sedvanligt
index. I hyresbeloppet ingår ersättning för ombyggnad, värme och VA.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-14
Tomtkarta Kocken 34
Hyresförslag från HKM Kockska Gården Fastighets AB inklusive bilagor
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-04-24, § 48
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-12, § 86
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28, § 135
Ajournering
Sammanträdet ajourneras, på begäran av Christer Akej (M), för interna överläggningar
mellan klockan 14.35-14.40.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Avtalstiden i hyreskontraktet föreslås ändras till 2019-01-01—2028-12-30.



Under förutsättning att hyresvärden godkänner ändrad avtalstid och undertecknar avtalet ges ordförande och samhällsbyggnadschefen i uppdrag att underteckna avtalet å
kommunens vägnar.

_______
Beslutet expedieras till:
HKM Kockska Gården Fastighets AB

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2016/375

Projektdirektiv - Kiviks avloppsreningsverk
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansökt om tillstånd till utbyggnad av Kiviks avloppsreningsverk (ARV). Motiven till utbyggnaden är i första hand att möjliggöra en utökning av upptagningsområdet.
Kiviks befintliga avloppsreningsverk omfattar anläggningsdelar för mekanisk, biologisk
och kemisk behandling av avloppsvatten. Därutöver finns anläggningsdelar för slambehandling.
De planerade förändringarna innebär en ny fristående byggnad utöver befintligt maskinhus,
ombyggnad av befintlig sedimentering till luftningsvolym samt eftersedimentering genom
membranteknik som även möjliggör rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Därigenom uppnås en ny dimensionerande anslutning på av 5 714 pe med ett max
GVB på 7 500 pe mot dagens 3 000 pe.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-14
Projektdirektiv Kiviks avloppsreningsverk, 2018-09-14
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänner projektdirektiv för Kiviks avloppsreningsverk.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/837

Projektdirektiv - VA-samverkan
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdrag att upprätta projektdirektiv för att kunna återuppta arbetet avseende samverkan mellan Simrishamns och Tomelillas VA-verksamheter.
Syftet med projektet är att:
o säkerställa en långsiktigt hållbar vattenförsörjning avseende kvalitet, kvantitet
och leveranssäkerhet
o säkerställa en långsiktigt hållbar avloppsförsörjning
o säkerställa framtida kompetensförsörjning
o säkerställa en hållbar förvaltning (drift och underhåll) av kommunernas
anläggningar
o säkerställa att organisationerna kan svara upp mot ökade krav från lagstiftning,
myndigheter, huvudmän och abonnenter.
Målet med projektet är att:
o Utvärdera och uppdatera tidigare utredningar och förslag kopplat till samverkan
mellan Tomelilla och Simrishamns kommuner. Tidigare benämnt ”Österlen
vatten”.
o Nuläges- och behovsanalys för båda kommunernas VA-organisationer.
o Tidplan för genomförande av samverkansprocess.
o Framtagande av förslag på avtalshandlingar för kommunal samverkan.
Resultatet av projektet kommer att lyftas för politisk behandling i respektive kommun.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-14
Projektdirektiv VA-samverkan, 2018-09-11
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna i ärendet redovisat projektdirektiv för att återuppta arbetet avseende VAsamverkan mellan Simrishamns och Tomelillas kommuner.

____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 191

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2014/559

Sjöfartsstråket, etapp 1, Tullhusstranden - slutrapport
Ärendebeskrivning
Projektledaren Anna Bartels redovisar slutrapporten avseende projekt 12 553 Sjöfartsstråket etapp 1 – Tullhusstranden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-10
Projektslutrapport Sjöfartsstråket etapp 1 – Tullhusstranden, 2018-09-11
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna slutrapport för projekt 12 553 Sjöfartsstråket etapp 1 – Tullhusstranden.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 192

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2015/361

Ombyggnad av Hammenhögs torg - slutrapport
Ärendebeskrivning
Projektledaren Anna Bartels redovisar slutrapporten avseende projekt 12 537 Hammenhögs torg.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-10
Projektslutrapport Hammenhögs torg, 2018-09-14
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
 Godkänna slutrapport i projekt 12 537 Hammenhögs torg.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 193

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2012/645

Projekt Joneberg, Jonebergs torg och allmänna ytor - slutrapport
Ärendebeskrivning
Projektledaren Anders Andersson redovisar slutrapporten avseende projekt 12 585 Jonebergs torg.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-10
Projektslutrapport, 2018-09-11
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna slutrapport i projekt 12 585 Jonebergs torg.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 194

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/744

Taxor 2019, plantaxa
Ärendebeskrivning
Gällande plantaxa för 2018 fastställdes av Kommunfullmäktige den 30 oktober 2017, §
174 och anger kostnader för planbesked och upprättande av detaljplaner.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i förslag till plantaxa för 2019 redigerat inledande texter i syfte att förenkla för medborgare att förstå hur processen ser ut och tydliggöra vad
som ingår i kostnaderna till kommunen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och exploateringsenhet har för närvarande ca 40
detaljplaner som redan är påbörjade och befinner sig i olika skeden i processen. Detta medför att plan- och exploateringsenheten har stora upplupna kostnader både för arbetstid och
utredningsunderlag, då detaljplaner i dagsläget inte faktureras förrän de vinner laga kraft.
Förvaltningen föreslår därför, i förslag till plantaxa, att avgift för planbesked ska faktureras
direkt efter beslut då det kan gå flera år mellan beslut om planbesked och en färdig detaljplan. Vidare föreslår förvaltningen att mer komplexa planer, exempelvis för större områden, ska kunna delfaktureras direkt efter olika skeden i planprocessen, vilket ska redovisas
i de planavtal som alltid ska upprättas efter ett positivt planbesked.
Då en del planer är av enklare karaktär eller om så önskas, föreslås också i plantaxa för
2019, att timersättning kan vara ett alternativ. En plankalkyl ska dock alltid redovisas i
samband med upprättande av planavtal.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-22
Förslag till plantaxa 2019
Kommunallag (2017:725) 2 kap 5 §
Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 8 §-11 §
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
 Fastställa plantaxa 2019.
_______
Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 195

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/744

Taxor 2019, VA-taxa
Ärendebeskrivning
Enligt centrala anvisningar ska uppräkning av berörda taxor göras med 2 procent.
Vatten- och avloppsverksamheten har de senaste åren uppnått överskott och har 2018 ett
underliggande prognostiserat överskott på 3 000 tkr. Det bedöms inte finnas något behov
av höjningar av taxor år 2019. Således är förslaget:
Anläggningsavgift/fastighet, ökning
Fasta avgifter i brukningstaxan, ökning
Rörliga avgifter i brukningstaxan, ökning

0%
0%
0%

Beslutsunderlag
Förslag VA-taxa
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


VA-taxan ska vara oförändrad, inga höjningar i förhållande till 2018-års taxa.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 196

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/744

Taxor 2019 inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde, övriga
Ärendebeskrivning
Enligt centrala anvisningar ska uppräkning av berörda taxor göras med 2 procent.
Inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde finns:
VA-taxa
Hamntaxa
Offentlig plats, upplåtelser
Kart- och mättaxa
Ledningsdragande verk
Uthyrningstaxa, internt
Plantaxa
Kostenhetens måltidspriser (för anhöriga)
VA-taxan och plan-taxan behandlas separat.
Beslutsunderlag
Förslag Hamntaxa
Förslag Offentlig plats, upplåtelser
Förslag Kart- och mättaxa
Förslag taxa för Ledningsdragande verk
Förslag Uthyrningstaxa, internt
Förslag Kostenhetens måltidspriser (för anhöriga/gäster)
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Fastställa förslag till taxor 2019 för:
o
o
o
o
o
o

Hamntaxa
Offentlig plats, upplåtelser
Kart- och mättaxa
Taxa för Ledningsdragande verk
Uthyrningstaxa, internt
Kostenhetens måltidspriser (för anhöriga/gäster)

Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

54

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 197

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/148

Intern kontrollplan 2018 - uppföljning
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys och identifierat områden, vars bedömda sannolikhet anses vara hög och konsekvensen väsentlig.
Med analysen som grund upprättades ett förslag till intern kontrollplan för 2018, vilken
beslutades vid nämndens sammanträde 2018-03-22 § 54.
Vid uppföljande kontroll av intern kontrollplan har inga avvikelser upptäckts.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-11
Uppföljning av intern kontrollplan april-augusti 2018
Intern kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 2018, 2018-03-22, § 54
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna uppföljning av intern kontrollplan april-augusti 2018.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret (för kännedom)
Revisionen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 198

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/265

Delårsbokslut 2018-01-01--2018-08-31
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, i enlighet med centrala anvisningar, upprättat förslag
till delårsbokslut avseende januari-augusti 2018 för samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut för januari-augusti 2018
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänner delårsbokslut för januari-augusti 2018.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunrevisionen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 199

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/862

Väghållningsbidrag till enskilda vägar, 2019
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden betalar årligen bidrag till vägföreningar avseende underhåll av
vägar. Till grund för utbetalning av bidraget ligger ett grundbelopp. Nämnden får i budget
2019 öka sina intäkter (taxor) med 2,0 procent och därmed bedömer förvaltningen att det
är rimligt att öka grundbeloppet för vägbidraget med samma värde.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-19
Reglemente för bidrag till enskilda vägar inom Simrishamns kommun/ Grundbelopp för
bidrag som utbetalas 2019
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att grundbeloppet för vägbidrag som betalas
år 2019 uppgår till 17,19 kr.

Anteckning till protokollet
Nämnden godkänner att Mats Arnoldsson (L) lämnar en protokollsanteckning som bilaga.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 200

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

Dnr 2018/18

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
Kommunfullmäktiges beslut KF 2018-06-18, § 110, Markanvisning Joneberg 2, förlängning av avtal
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 109, genomförandeavtal för Solrosen 17 och
del av Simrishamn 2:59
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18,§ 98, medborgarförslag från Tommy Johansson
om rensning av Tommarpsån
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2018 – Boverket
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 112, Försäljning av industritomt Mellby 25:23
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-1, §§ 114, ändring av beslut om utbyggnadsområden
VA
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 117 - motion från Mats Bengtsson och CarlGöran Svensson (C) om att bygga en hall för fotboll inomhus
Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-27, § 143, Avsägelse från uppdraq - Bo Håkansson
Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-27, § 136 - Tillägg i hamntaxa 2018, båtbottentvätt
Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-27, § 133 - medborgarförslag från Maj Ström om roliga
soptunnor

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

58

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-09-27

§ 201

Förvaltningschefens information
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar om att förvaltningens verksamhetsplan har distribuerats via e-post till förtroendevalda i nämnden. Eventuella frågor kan besvaras vid nämndens nästkommande möte.
Marie Leandersson infomerar om att kommunrepresentanter har träffat Scandivanadium.
(företaget som vill göra undersökningar efter uran och vanadin på Österlen)
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

