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Samhällsbyggnadsnämnden

§1

Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2019/55

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUT
Lars Johansson (S) väljs till att justera dagens protokoll.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§2

Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2019/56

Ändring av föredragningslistan och inledande genomgång av ärenden
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärenden utgår vid dagens sammanträde:
Pkt 21 - Årsbokslut 2018 (dnr 2018/265)
Pkt 22 - Intern kontroll 2018, uppföljning (dnr 2018/148)
Dagens sammanträde avslutas, i mån av tid, med fortsatt utbildning i samhällsbyggnadsprocessen – verksamhetspresentationer och information från förvaltningschefen.
_____
Sammanträdet inleds med genomgång av ärenden. Enhetschefer, avdelningschefer och
berörda handläggare är närvarande vid sina respektive ärenden.

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2018/1095

Medborgarförslag från Lena Åström om att dela upp trottoarer och
gångbanor med tydliga cykel- respektive gångbanor
Ärendebeskrivning
Lena Åström har bjudits in att presentera sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde,
men har tackat nej.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§4

Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2018/1094

Medborgarförslag från Irene-Marie Ekelund om informationstavla på
Branteviksvägen
Ärendebeskrivning
Irene-Marie Ekelund har bjudits in för att presentera sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde men hon har meddelat förhinder.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§5

Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2018/1093

Medborgarförslag från Kjell Björk om höghusbygge på Stenbocksgatan i
Simrishamn
Ärendebeskrivning
Kjell Björk har bjudits in för att presentera sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde,
men har meddelat förhinder.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§6

Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2018/1088

Medborgarförslag från Johnny Samuelsson om att göra Måns Nils Torg i
Borrby till en gågata eller gårdsgata
Ärendebeskrivning
Johnny Samuelsson presenterar sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§7

Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2018/1087

Medborgarförslag från Per Turesson om skyltar för bad och vistelse vid
Vejakåsen, Brantevik
Ärendebeskrivning
Per Turesson presenterar sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2018/342

Information - Sjöfartsstråket etapp 5 (småbåtshamnen) och etapp 6
(hamnen)
Ärendebeskrivning
Anna Bartels, landskapsarkitekt och Patricia Åberg, projektingenjör presenterar det pågående arbetet utmed Sjöfartsstråket. Tillfälliga installationer med engagemang från olika
grupper i samhället. Invigning 12 april 2019. Framtidsverkstäder.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§9

Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

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 2019-01-22
Ordförandebeslut, 2019-01-28
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2018/980

Remiss, trafikstrategi i Ystads kommun
Ärendebeskrivning
Ystads kommun har remitterat sitt förslag till trafikstrategi vilken omfattar hela kommunen, staden, byarna och den levande landsbygden. Strategin ska beskriva förhållningsätt för
trafikrelaterade frågor och hur trafiksystemet i Ystad kommun behöver utformas för att
utveckla kommunen i önskad riktning. Strategin behandlar trafikslagen gång, cykel, moped, kollektivtrafik (buss och tåg), biltrafik och godstrafik. Trafikstrategin ska utgöra underlag för långsiktiga förändringar och underlätta bedömningen i enskilda frågor i ett större
sammanhang. Genom strategin kan även behov av åtgärder identifieras och genomföras.
Simrishamns kommun har begärt och beviljats förlängd svarstid fram till 31 januari 2019.
Yttrande
Stationerna i Ystad, Svarte och Köpingebro beskrivs i strategin bidra till goda regionala
kopplingar, samtidigt beskrivs utmaningar i att en ökande befolkning kommer innebära en
ökad mängd resor.
Simrishamns kommun efterfrågar att det i strategin bör tydliggöras hur Ystads kommun
ställer sig till en framtida ny station i den växande stadsdelen Västra Sjöstaden. Restiden
med tåg till Simrishamn är idag redan relativt lång, ett extra stopp på sträckan skulle innebära ytterligare längre restid till Simrishamn och bidra till att göra kollektivtrafiken till och
från Simrishamn mindre attraktiv.
Dragongatan i öster beskrivs som en ”flaskhals” och en barriär med sin utformning och
trafikintensitet. Simrishamns kommun önskar att det i strategin tydliggörs hur Ystads kommun framöver ska arbeta med trängseln för att uppnå en smidigare infart till staden via
E65/Dragongatan.
Samverkan beskrivs som nyckeln i arbetet med komplexa frågor inom trafik- och samhällsplanering men även för att uppnå ett hållbart transportsystem. Simrishamns kommun instämmer i att det gemensamma arbetet med långsiktiga infrastrukturfrågor mellan andra
kommuner inom SÖSK är betydelsefullt för kommunerna tillsammans med samverkan
med Region Skåne, Skånetrafiken och Trafikverket.
I strategin beskrivs utmaningar främst i en ökad bilism och att bilkulturen i kommunen
visar sig genom att bilinnehavet i Ystads kommun är högre än genomsnittet både jämfört
med Skåne som helhet och Sverige. Simrishamns kommun ställer sig positiva till att den
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 10 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2018/980

numera samordnade varudistributionen mellan Ystad, Tomelilla och Simrishamn nämns
som ett gott exempel i detta sammanhang.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-20
Trafikstrategi Ystad kommun, remissutgåva, 2018-10-23
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Besvara remissen över Trafikstrategi Ystad kommun i enlighet med ovan redovisat yttrande.
_______

Beslutet expedieras till:
Ystad kommun, sam@ystad.se (endast digitalt)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2017/972

Cykelplan Simrishamns kommun - godkänna remissförslag
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun ska kunna erbjuda medborgare och besökare ett sammanhängande
cykelvägnät som är trafiksäkert, tryggt, framkomligt, strategiskt välplanerat som ett led i
att främja den allmänna folkhälsan och bidra till att uppfylla miljömålen.
I Framtiden – översiktsplan för Simrishamns kommun – beslutad 2015 och lagakraftvunnen 2017 – har kommunfullmäktige bland annat gjort följande ställningstaganden - Bättre
kommunikationer i kommunen - koppla ihop byarna bättre med cykelleder, busslinjer och
bredband, samt Fler cykelvägar - som förbinder inlandsbyarna med varandra, med naturområden, havet och med Simrishamn.
I det av kommunfullmäktige beslutade dokumentet ”Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen
2015–2020” anges behovet av en gång- och cykelplan för att uppfylla målet om hållbara
transporter: ”Cykel- och gångtrafik prioriteras och främjas genom nybyggnad och utbyggnad av gång- och cykelvägar, fysiska åtgärder som förbättrar och trafiksäkra gång-och
cykelbanor, bra cykelparkeringar och cykelpooler i anslutning till kollektivtrafik och arbetsplatser samt marknadsföring”.
Arbetet med att ta fram ett förslag till cykelplan för Simrishamns kommun 2019-2021 (remissversionen) har pågått sedan 2017.
Syftet med cykelplanen är att visa på var cykelåtgärder är lämpliga att vidta inom Simrishamns kommun. Planen anger en prioriteringsordning av åtgärder för gång och cykel,
både i ett övergripande cykelvägnät och ett tätortsnät för respektive tätort. Syftet är även
att planen ska vara ett underlag och stöd för kommunens kommande investeringsbehov
genom föreslagen utbyggnadsplan med tillhörande kostnadsuppskattningar. Kostnadsuppskattningarna i cykelplanen är schablonkostnader.
Förslaget till cykelplan ska efter godkännande remitteras till övriga nämnder, berörda statliga och regionala myndigheter, berörda föreningar, byalag och motsvarande, samt till allmänheten via hemsidan och utställning.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-14
Sammanfattning Cykelplan, 2019-01-22
Remissversion Cykelplan Simrishamns kommun 2018-2021, 2018-11-29
Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2017/972

Utredning om lånecykelsystem, 2018-06-28
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna remissversionen av Cykelplan för Simrishamns kommun 2019–2021.



Remisstiden ska vara 8-12 veckor.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2014/21

Medfinansieringsavtal (tilläggsavtal) för GC-väg Karakås
Ärendebeskrivning
2014 tecknade Simrishamns kommun ett medfinansieringsavtal med Trafikverket efter en
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) kring trafiksituationen i Kivik med syfte att öka trafiksäkerheten
och framkomligheten. En del av ÅVS:en rörde anläggande av en gång- och cykelväg (GCväg) utmed Bredarörsvägen, till Kiviks musteri.
Projektet initierades utifrån att den smala vägen till musteriet används flitigt av både tung
trafik med transporter till och från musteriet samtidigt som det är den enda vägen för de
många besökare, gående och cyklister, till musteriet, naturskolan och naturreservatet att ta
sig fram på. En GC-väg skulle skapa en ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och
samtidigt bättre framkomlighet för den motorburna trafiken genom att GC-vägen anläggs
så att den tillfälligt kan användas av motortrafik vid möte på den smala vägen. Musteriet
har länge hävdat att deras placering i Kivik är helt beroende av att tillgängligheten och
trafiksäkerheten utmed vägen blir bättre.
Medfinansieringsavtalet 2014 innebar att Simrishamns kommun skulle stå för kostnaden
om totalt 3,5 mnkr för GC-vägen. I samband med uppstart av projektet gjorde Trafikverket
hösten 2018 en ny kostnadsberäkning som nu hamnat på 10-13 mnkr för GC-vägen.
Den stora kostnadsökningen har flera orsaker. När den första beräkningen gjordes utgick
man ifrån schablonkostnader. Sedan dess har byggherre- och produktions-kostnaderna stigit kraftigt och området för den planerade GC-vägen har en mängd förutsättningar som
kräver omfattande arbete utöver vad som ingår i schablonkostnader för anläggande av en
GC-väg. Området utgör riksintresse för rörligt friluftsliv, kulturmiljövård, högexploaterad
kust och naturvård och det bedöms sannolikt att området hyser ännu ej upptäckta fornlämningar som gör att arkeologiska utgrävningar kommer att behöva genomföras. I den nya
uppskattningen på 10–13 mnkr har tagits höjd för begränsade kostnader för dessa, men
omfattningen är väldigt svårbedömd, varför uppskattningen utgörs av ett spann som även
innefattar andra oförutsedda kostnader.
Esperöds naturreservat som går utmed aktuell sträckning har sedan förra kostnadsberäkningen utökats i två omgångar vilket skapar konflikter med nyanläggning i området. Det
gör att länsstyrelsen ställer krav på riktade naturinventeringar och fördjupat arbete kring
kulturmiljö (ex. Kiviksgraven). Länsstyrelsen anser dock att det finns möjlighet att genomföra föreslagna åtgärder i någon omfattning, vilket möjliggör för Trafikverket att starta upp
planeringen av projektet.
Utmed föreslagen sträckning finns också biotopskydd (trädallé, stenmur) och förekomster
av arter som omfattas av artskydd, fridlysning och rödlistning. Detta gör att länsstyrelsen
kräver att en naturvärdesinventering görs över samtliga delsträckor, utökade inventeringar
Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2014/21

med riktade inventeringar och eftersök av specifika arter samt utredning för anpassningar
för att undvika påverkan på de skyddsvärda arterna i området. Eventuellt kan artskyddsdispens komma att krävas. Delar av området utanför naturreservatet omfattas av landskapsbildskydd, vilket innebär att särskilda tillstånd krävs för t.ex. schaktning, fyllning, tippning
och upplag av massor.
Utifrån ovanstående har Trafikverket tittat på en alternativ sträckning för GC-vägen söder
om befintligt förslag, men länsstyrelsen har fastslagit att denna sträckning ej är byggbar.
Sammantaget gör förutsättningarna att planläggningsprocessen för Trafikverket blir en
avancerad och utdragen process. Om tilläggsavtalet för medfinansieringen godkänns beräknas processen kunna starta under våren 2019 och anläggningen vara i bruk våren 2023.
Anläggningen är förhållandevis enkelt utformad och består av en ca 1,5 km lång och 2 m
bred asfalterad yta med svackdike med dränering i botten. Totalt en vägkropp om ca 3 m.
GC-vägen kommer att anläggas i direkt anslutning till befintlig körväg och avgränsas endast med målning. Överbyggnaden anpassas för tung trafik för att ytan ska kunna vara
överkörningsbar för motortrafik vid möte och på så sätt underlätta framkomligheten för
transporter och besökare. Belysning ingår inte i projektet.
Merparten av befintlig väg är allmän väg med Trafikverket som väghållare. En tredjedel av
vägsträckan, närmast musteriet, är enskild väg där Trafikverket inte har möjlighet att genomföra en vägplan. För att kunna genomföra anläggningen av GC-vägen utmed enskild
väg, krävs att kommunen planlägger området eller att frivilliga markavtal tas fram med
berörda markägare. Kostnaderna för GC-vägen utmed enskild väg är medräknade i kalkylen och kan genomföras av TRV i samband med den övriga sträckningen om kommunen
löser markfrågan. Kostnaden för framtagande av detaljplaner och markavtal ingår inte i
kalkylen.
Kostnaderna för kommunen beräknas falla ut enligt följande enligt kalkyl från Trafikverket
2019-01-17:
 2019: 500 tkr för vägplaneläggning
 2020: 1 500 tkr för vägplaneläggning
 2021: 500 tkr för vägplaneläggning
 2022: 3 130 tkr, varav 1 630 tkr för framtagande av förfrågningsunderlag + 1 500 tkr
för produktion
 2023: 3 260 tkr för produktion
Kostnaderna om 10–13 mnkr som anges i tilläggsavtalet tar höjd för oförutsedda händelser och
redovisas för att avtalet inte ska behöva skrivas om ännu en gång om dessa kostnader dyker
upp under projektets gång. Det kan bland annat röra sig om utökade kostnader för arkeologisk
utgrävning. Kostnaderna gäller under förutsättning att Trafikverket får ett positivt besked från
Simrishamns kommun som gör att arbetet kan påbörjas i april 2019.
Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2014/21

Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om totalt 3 899 tkr för projekt 12568 – åtgärder efter ÅVS Kivik.

Övriga åtgärder som ingår i paketet för medfinansieringsavtalet bekostas av Trafikverket (i
vissa fall med andra finansiärer) och består av vänstersvängfält med refug för att underlätta
korsning av riksväg 9 vid Killebacken (i höjd med ”Stärkan” och ICA) för oskyddade trafikanter, samt busshållplatser för expressbuss. Dessa åtgärder är under upphandling för projektering.
Avtalet innefattar också ett vänstersvängfält utmed väg 9 i anslutning till Äsperödsallén
med stängning av Esperödsliden. Förslaget innebär att kommunen behöver detaljplanelägga det aktuella området och har därför avvaktats och Trafikverket inväntar ett ställningstagande från kommunen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-18
Tilläggsavtal – Gång- och cykelväg längs med väg 1601, Simrishamns kommun, daterat
2019-01-08
Bildspel från Trafikverkets presentation på SBN 2018-10-25
Medfinansieringsavtal – väg- och trafikåtgärder Kivik, undertecknat 2014-10-24
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna tilläggsavtal – Gång- och cykelväg längs med väg 1601, Simrishamns
kommun, daterat 2019-01-08 från Trafikverket.



Finansiera kostnadsökningen för projekt 12568 (Åtgärder efter ÅVS Kivik) om 9
mnkr genom att tillföra motsvarande medel till samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget i enlighet med redovisad kostnadsfördelning.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Trafikverket (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2018/1138

Barnbokslut 2018
Ärendebeskrivning
Enligt Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2015–2018
ska barnbokslut genomföras årligen, där uppföljning och utvärdering av handlingsplanen
ska beskrivas förvaltningsvis.
I ärendet ingår en årsredovisning med uppföljning och utvärdering av förvaltningens barnrättsarbete med utgångspunkt i handlingsplanens nio principer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat sina genomförda projekt under varje princip
och kompletterat desamma med en kort utvärdering.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-17
Barnbokslut samhällsbyggnadsförvaltningen årsredovisning 2018
Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2015-2018
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna i ärendet redovisat förslag till Barnbokslut för samhällsbyggnadsförvaltningen, årsredovisning 2018.

 Översända barnbokslutet till Kommunfullmäktige.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunens barnombudsman sofie.jonasson@simrishamn.se

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/1162

Nyttjanderättsavtal för Tobisviks miniatyrgolfklubb
Ärendebeskrivning
Tobisviks miniatyrgolfklubb hade tidigare ett nyttjanderättsavtal med Simrishamns kommun avseende klubbens minigolfanläggning/-verksamhet vid Tobisviks camping inom
dåvarande fastigheten Simrishamn 2:3. I samband med genomförandet av Detaljplan 201405-27 för Simrishamn 2:3, 2:6 och 2:7 med flera, sades avtalet upp och minigolfanläggningen/-verksamheten flyttades till fastigheten Simrishamn 2:83 i enlighet med detaljplanen. Det av Tobisviks miniatyrgolfklubb undertecknade, nya nyttjanderättsavtalet avser
den nya placeringen inom Simrishamn 2:83.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-14
Styrkande av firmateckning Tobisviks miniatyrgolfklubb, 2018-12-18 Nyttjanderättsavtal
undertecknat av Tobisviks miniatyrgolfklubb, 2018-11-27
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna nyttjanderättsavtalet med Tobisviks miniatyrgolfklubb avseende Simrishamn 2:83.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Tobisviks miniatyrgolfklubb (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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2019-01-31

Dnr 2016/690

Förlängning av genomförandeavtal Garvaren 14 (Simrishamn 3:1) Sundprojekt AB, Skansen etapp 1
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun ingick 20 mars 2017 ett genomförandeavtal med exploatören Sundprojekt AB avseende byggnation av det så kallade ”Hus 3” (Garvaren 14) i Skansenprojektet, etapp 1 (Hus 1–2 håller just nu på att uppföras av Simrishamns Bostäder AB).
Genomförandeavtalet är giltigt i 1,5 år, en tidsram inom vilken exploatören åtagit sig att
påbörja byggnationen (gjuten bottenplatta). Avtalet löpte ursprungligen ut 19 september
2018 men förlängdes till 19 maj 2019 efter beslut i kommunfullmäktige (1 oktober 2018, §
172). Ansökan om bygglov kom in till byggnadsnämnden den 10 januari 2019.
Exploatören har nu inkommit till kommunen med ett önskemål om ytterligare förlängning
av avtalet i första hand till 31 december 2019 och i andra hand till 19 oktober 2019.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-14
Önskemål om förlängning, inkom 2018-11-29
Genomförandeavtal avseende Garvaren 14 (tidigare del av Simrishamn 3:1), Sundprojekt
AB, 2017-03-20
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Förlänga genomförandeavtal med Sundprojekt AB, avseende byggnation av flerbostadshus inom fastigheten Garvaren 14 (tidigare del av Simrishamn 3:1), till och
med 31 december 2019.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Sundprojekt AB (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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2019-01-31

Dnr 2017/44

Markanvisning Joneberg 2 - Nybo bostadsutveckling AB, förlängning av
avtal
Ärendebeskrivning
Nybo bostadsutveckling AB (ursprungligen Utvecklingsbolaget Sverige AB) har sedan 6
april 2017 ett genomförandeavtal avseende byggnation av bostäder inom fastigheten Joneberg 2. Genomförandeavtalet reglerar exploatörens och kommunens skyldigheter innan
kommunen säljer marken.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 26 april 2018, § 79, på exploatörens begäran, om en
förlängning av avtalet till och med 31 januari 2019. Exploatören har nu kommit in med
önskemål om ytterligare förlängning av avtalet.
Markanvisningen grundar sig ursprungligen på ett tävlingsförslag (för Joneberg 8–9). Exploatören har sökt bygglov för en ny utformning av byggnationen, som inte stämmer överens med tävlingsförslaget och vad kommunen och exploatören avtalat om. Exploatören har
även muntligen begärt att andra delar i genomförandeavtalet ska omförhandlas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-17
Begäran om förlängning av avtal, 2019-01-15
Genomförandeavtal Joneberg 2, 2017-04-06
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Förlänga genomförandeavtalet till och med 30 juni 2019.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Nybo bostadsutveckling AB (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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2019-01-31

Dnr 2018/1166

Begäran om planbesked, ändring av detaljplan, Baskemölla 87:22-87:31
Ärendebeskrivning
Håkan Harrysson kom den 20 december 2018 in med en ansökan om planbesked för fastigheterna Baskemölla 87:22 - 87:31, Ekobyn etapp 4.
Området är beläget utmed Gladsaxvägen, väster om Baskemölla bycentrum och väg 9,
mittemot infarten till Baskemölla Ekoby etapp 1-3. Ansökan gäller ändring av detaljplan i
syfte att ändra läge på in/och utfartsväg samt med önskemål om ändringar gällande naturmark, byggrätter och ändamål. Fastighetsägare är Baskemölla Etapp 4 ekonomisk förening.
För fastigheterna Baskemölla 87:22 - 87:31 gäller detaljplan för Ekobyn, etapp 4, som
vann laga kraft 27 september 2007. (Tidigare fastighetsbeteckning för området var Baskemölla 87:1). Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år. Även fastigheten Gladsax 34:71
ingår i aktuell detaljplan. I Simrishamns kommuns översiktsplan ingår aktuellt område som
en planreserv för bostadsändamål/blandad bebyggelse.
På fastigheten Baskemölla 87: 27 har byggnadsnämnden den 23 oktober 2018, § 107, beviljat bygglov för fyra flerbostadshus med totalt 16 lägenheter.
I detaljplanens tillhörande planbeskrivning anges att planens syfte och huvuddrag är att
bereda plats för ekologiskt orienterad bebyggelse för boende, som i så stor utsträckning
som möjligt ska vara självförsörjande med avseende på energi och livsmedel.
Förvaltningens bedömning är att de ändringar av detaljplanen som önskas 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 vidare att då en ändring av detaljplan för föreslagna åtgärder är av en
sådan omfattning och mängd bör nya förutsättningarna prövas genom planprocess standardförfarande vilket innebär samrådssked och granskningsskede innan antagande av detaljplanen. Tidplan ca 9–12 månader. Under planprocessen kan den gällande detaljplanen
komma att ersättas med en ny detaljplan beroende på betydelsen av omfattningen av utökade byggrätter.
Sökanden bekostar planprövningsprocessen vilket omfattar kostnader för planhandlingar,
eventuella utredningar samt kommunens kostnader för planens formella handläggning.
Planhandlingar och utredningar kan upprättas av externa konsulter.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/1166

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-15
Bilagor; Karta med aktuellt planområde, flygfoto med planavgränsning
Begäran om planbesked, 2018-12-20, från Håkan Harrysson
Detaljplan, Ekobyn, etapp 4, laga kraft 2007-09-27
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT





Medge positivt planbesked för ändring av detaljplan för fastigheterna Baskemölla
87:22-87:31.
Planprövning sker genom standardförfarande.
Plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas och planarbete ska bekostas av sökanden.
Planhandlingar och eventuella utredningar kan upprättas och utföras av externa
konsulter.

Avgift
Avgift för positivt planbesked enligt plantaxa (2018)
Faktor 250 (normal nivå) x milliprisbasbelopp (2018) 45,50 = 11 375 kronor
Avgift för planbesked avräknas till hälften vid tecknade av plankostnadsavtal.
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:
Håkan Harrysson, Baskemölla Etapp 4 ekonomisk förening.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2018/1073

Begäran om planbesked, ändring av detaljplan, Yxan 1 och del av Simris
206:1
Ärendebeskrivning
GRB Österlen Y1 AB (Bil-Bengtsson) kom den 26 november 2018 in med en ansökan om
planbesked för fastigheten Simrishamn Yxan 1 och del av Simris 206:1.
Ansökan gäller ändring av detaljplan i syfte att kunna bedriva försäljning av nya och begagnade bilar samt att bedriva bilservice. Nuvarande verksamhet finns idag inom Kv Vipan (Storgatan) som för närvarande planläggs för nya bostäder.
För fastigheten Yxan 1 gäller en detaljplan som vann laga kraft 30 december 1994 med en
genomförandetid om 15 år. Nuvarande planbestämmelse anger som ändamål J, industri,
vilket inte överensstämmer med försäljning av bilar.
Fastigheten Yxan 1, med adress Fabriksgatan 29, ägs idag av Simrishamns Reklamservice
AB och på fastigheten finns en större byggnad som avses byggas om och till för BilBengtssons verksamhet.
Byggnadsnämnden beviljade den 4 juni 2018, § 41, bygglov för nybyggnad av bilhall och
serviceanläggning på fastigheten Simrishamn Hammaren 2, dit Bil-Bengtsson då avsåg att
flytta sin befintliga verksamhet. Företaget har ändrat sina planer och har för avsikt att förvärva fastigheten Simrishamn Yxan 1 med befintlig industribyggnad. Byggnadsnämnden
beviljade den 18 december 2018, § 137, tidsbegränsat bygglov om två år, för ombyggnad
av befintlig byggnad på Yxan 1 och för ändrad användning från industri till handel. Tiden
är anpassad till en kommande planprocess i syfte att ansöka om permanent bygglov.
För angränsande fastigheter Hammaren 1, Yxan 3 och 4 gjordes 2015 en ny detaljplan som
medger både industri och handel (ej livsmedel), JH.
Sökanden önskar köpa omgivande kvartersmark (del av Simris 2016:1) samt pröva möjligheten till en väganslutning till befintlig biltvättsanläggning på fastigheten Hammaren 2
som ägs av sökanden. Omgivande kvartersmark har fastighetsbeteckning Simris 206:1 och
är en del i av ett större markområde som ägs av Simrishamns kommun. Fastigheten Yxan 1
avstyckades 1990.
Hela området ingår i Simrishamns kommuns översiktsplan som ett detaljplanerat verksamhetsområde med förtätningsmöjligheter.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Förvaltningens bedömning är att den ändring av detaljplanen som föreslås, överensstämmer med syfte och intentioner i gällande detaljplan och med bestämmelser i angränsande
detaljplaner 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.
Om inte samtliga sakägare och länsstyrelsen godkänner förslaget måste en ändring av detaljplan prövas genom standardförfarande, dvs fler kommunikationssteg.
Sökanden bekostar planprövningsprocessen vilken omfattar kostnader för planhandlingar,
eventuella utredningar samt kommunens kostnader för planens formella handläggning.
Planhandlingar och utredningar kan upprättas av externa konsulter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-15
Bilagor; Flygfoto, planavgränsning, karta
Bygglovsritningar, daterade 2018-11-26
Begäran om planbesked från GRB Österlen Y1 AB inkommen 2018-11-26
Detaljplan för delar av Simris 2016:1 och Hammaren 1, laga kraft 2006-03-07
(angränsande detaljplan)
Detaljplan för del av Simris 206:1 mfl, laga kraft 1994-12-30

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT






Planbesked för ändring av detaljplan för prövning av användning och ändamål
medges.
Planprövning sker i första hand genom begränsat förfarande.
Plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
Planarbete initieras och bekostas av sökanden.
Planhandlingar och utredningar kan upprättas av externa konsulter.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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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 plankostnadsavtal.
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:
GRB Österlen Y1 AB
Simrishamns Reklamservice AB

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

29

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 19

Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2016/967

Detaljplan för Hoby 4:33, samråd
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. Plankostnadsavtal tecknades 12 april 2017.
Hoby 4:33 är belägen vid Spraggehusvägen i Kyhl Mälarhusen.
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 bebyggelsestrategi 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.
Då aktuellt område till stor del redan är detaljplanelagt är bedömningen att det kan ses som
möjligt att pröva ny markanvändning inom fastigheten Hoby 4:33. Gällande detaljplan från
1998 anger kvartersmark för fiskeverksamhet i liten skala för Hoby 4:33. För bostadsfastigheterna längs Spraggehusvägen och för bostadsfastigheten sydväst om Hoby 4:33 anger
samma detaljplan kvartersmark för bostäder. Ändring av detaljplan avseende utnyttjandegrad från 2004 anger att största sammanlagda byggnadsarea får vara 150 kvm.
Fastigheten riskerar att påverkas av kommande klimatförändringars effekter, med ökad
nederbörd och höjda havsnivåer som följd. Höjda havsnivåer innebär både översvämningsrisk och ökad risk för erosion. Ställningstagande i översiktsplanen är att byggnad vid kusten i princip inte får uppföras med lägre färdig golvhöjd än + 3,0 m över nollplanet, vilket
också är Länsstyrelsens rekommendation. Marknivån inom fastigheten Hoby 4:33 är inom
intervallet 2,5–3 m över havet.
SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) projekt Skånestrand/Kartvisare-erosion och
geologi redovisar ingen eller liten förändring av strandlinjen under de senaste decennierna,
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2016/967

dvs att stranden i huvudsak är i balans. Kartvisaren tydliggör också att vid en höjd havsnivå ökar sannolikt erosionen i området. Därav har en utredning som visar ett framtidsscenario i frågan tagits fram. Utredning som visar geotekniska förhållande har också tagits fram.
Förvaltningens bedömning är att användning av kvartersmark inom Hoby 4:33 kan prövas
att ändras till bostadsändamål. En ny detaljplan innebär en prövning av markens lämplighet
varför planprocessen, med dess olika steg och remissförfarande, också visar lämpligheten i
att ändra kvartersmarken utifrån erosionsfrågan.
Utnyttjandegrad och utformning för Hoby 4:33 regleras i linje med vad gällande detaljplan
och ändring av densamma anger för angränsande och näraliggande bostadsfastigheter. Bestämmelser om utformning, utseende och höjd för färdigt golv (minst +3 möh) förs in på
plankartan.
Planprocessen handläggs genom standardförfarande vilket innebär att efter beslut om samråd kommer planen att ställas ut för ett remisskede. Därefter bearbetas förslaget och nytt
beslut om granskning tas. Granskningen innebär ännu ett remisskede och därefter bearbetas
planen ännu en gång för att sedan kunna antas och vinna laga kraft.
Förslagshandlingar till detaljplan upprättas av extern plankonsult.
Slutligt beslut, antagandebeslut, bedöms kunna fattas under 2019.
Plankostnadsavtal är undertecknat.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-14
Samrådshandlingar upprättade, 2018-12-03
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om positivt planbesked, 2017-03-09 § 39
Begäran om planmedgivande från Eve Ask 2016-11-16
Ändring av detaljplan för Hoby 4:6, 10:9 m fl 2004-04-23
Detaljplan för Hoby 4:6, 10:9 m fl 1998-10-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Ing-Marie Jacobsen (F!): Avslag – planprocessen ska avbrytas
Lisa Kvarnbäck (MP): Enligt Ing-Marie Jacobsens förslag
Carl-Göran Svensson (C): Godkänna detaljplan för Hoby 4:33 för samråd.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat godkänna detaljplanen för samråd.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna detaljplanen för samråd.

Reservationer
Lisa Kvarnbäck (MP), Hans-Olof Höglund (M) och Ing-Marie Jacobsen (F!) reserverar sig
skriftligt mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:
Eve Ask

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/1074

Sammanträdesdagar 2019
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämnden för år 2019. Förslag enligt följande:
Sammanträdesdag torsdagar kl. 8.30

Presidieberedning, måndagar kl 8.15

11 mars 2019 (kl 13.00 måndag)
25 april 2019
23 maj 2019
18 juni 2019 (tisdag)
22 augusti 2019
26 september 2019
24 oktober 2019
21 november 2019
19 december 2019

4 mars 2019
11 april (torsdag)
14 maj 2019 (tisdag)
10 juni 2019
12 augusti 2019
16 september 2019
14 oktober 2019
11 november 2019
9 december 2019

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-17
Sammanträdeskalender för KF, KS och KSAu, antagen av KF 2018-11-26
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Fastställa sammanträdesdagar för år 2019 enligt förslag ovan.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2018/265

Årsbokslut 2018
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2018/148

Intern kontroll 2018 - uppföljning
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2019/120

Förvaltningschefens information
1. Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering och Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef rapporterar från möte med Bil-Bengtsson – deras tankar om framtiden på Hammaren 2 (som de äger), Yxan 1, som de har tillfälligt bygglov för verkstad och bilförsäljning för (sökt planbesked för ändring av detaljplan) och vad de
önskar göra på Hammaren 3 som de har option på (tillåter inte handel med livsmedel)
2. Rapport från möte med Ystad kommun och Trafikverket (politiker och tjänstepersoner) om GC-väg Hammar-Skillinge (en del av Sydkustleden)
3. Rapport från möte (7 januari 2019) med Skillinge Leje (klargörande av diverse frågor, såsom brygga till Klara Marie – inga dokumenterade beslut eller finansiering,
parkeringsövervakning, Hafens brygga, upprustning av busstorg)
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

36

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 24

Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2019/57

Samhällsbyggnadsprocessen 3 - verksamhetsinformation
Vid dagens sammanträde fortsätter samhällsbyggnadsförvaltningen informera om verksamheter inom nämndens ansvarsområde:
-

Hamnverksamhet
Kostverksamhet
Fastighetsverksamhet

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 25

Sammanträdesprotokoll
2019-01-31

Dnr 2019/29

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-28, § 247 - Projekt Biogas Ystad Österlen (tankställe
Simrishamn) villkorsändring av lån och begäran om anslag
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-28, § 250 - skrivelse från Christer Akej om att utöka
serveringen av kött inom de offentliga måltiderna - SBN´s begäran om tilläggsanslag avslås
Kommunstyrelsen beslut 2018-11-28, § 252 Helårsprognos 2018
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-28, § 253 – Detaljplan för Svinaberga 56:1 samt del av
Svinaberga 21:15 och Svabesholm 1:58, planprogram – ingen erinran
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 238 - Slutrapport, ombyggnad av Fredsdalsgatan 7 (ÖG)
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 239 - Slutrapport till- och ombyggnad Simrislundsskolan
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 240 - Politisk organisation fr om 2019-01-01
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 241 - Val till nämnder m.m. 2019-2022
Kommunstyrelsens au´s beslut 2018-12-19, § 274 - Motion från Mats Bengtsson och CarlGöran Svensson (C), bygg en hall för fotboll inomhus - återremiss till SBN för utredning
Förvaltningsrättens dom, 2019-01-14. Förvaltningsrätten avslår överklagandet – (Viks Fiskeläges Vägförening)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

