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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Lage Engebo (M) tjänstgör för Kristina Åhberg (M)
Carl Strömberg (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M)
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Marie Nirhem, controller, §§ 276-277
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Ulf Widemark, enhetschef fastighet, §§ 276-277
Annette Knutsson, nämndsekreterare
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 276 Dnr 2019/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

SAMHÄLLSBYGGNADSNMNDENS BESLUT

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

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 277 Dnr 2019/56

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Genomgång av ärendena vid dagens sammanträde 

Sammanträdet inleds medgenomgång av ärendena på dagens föredragningslista och pre-
sentation av ny rekrytering.

Emilia Hallgren, som är förvaltningens nya kommunikatör, hälsas välkommen.

Berörda enhetschefer, avdelningschefer och övriga tjänstepersoner är närvarande vid sina 
respektive ärenden.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 278 Dnr 2019/52

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i 
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning.

Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att sam-
hällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får samhälls-
byggnadsnämnden 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 2019-12-10

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 279 Dnr 2017/44

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Markanvisning Joneberg 2 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2017, § 33, att anvisa fastigheten Joneberg 
2 till Utvecklingsbolaget Sverige AB. Exploatören har senare bytt bolag till Nybo bostadsut-
veckling AB och Kommunfullmäktige har vid två tillfällen, på exploatörens begäran, förlängt 
avtalet: 18 juni 2018, § 110 och 27 maj 2019, § 137. Byggnationen inom Joneberg 2 är på-
börjad. Exploatören har därmed fullföljt sitt åtagande enligt genomförandeavtalet och har där-
för rätt att förvärva fastigheten för det i avtalet överenskomna priset om 2 500 000 kronor. 
Exploatören har önskat att förvärva fastigheten genom företaget Jonebergsgården Fastig-
hetsbolag AB. 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2017, § 33, ges samhällsbyggnadsnämnden 
i uppdrag att fullfölja genomförandeavtalet, det vill säga besluta om att godkänna köpeavtalet.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09
Genomförandeavtal, undertecknat 6 april 2017
Köpeavtal, inkommet 4 december 2019
Kommunfullmäktiges beslut, 27 februari 2017, § 33

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Joneberg 2 till 
Jonebergsgården Fastighetsbolag AB.

_______

Beslutet expedieras till:
Jonebergsgården Fastighetsbolag AB
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 280 Dnr 2016/88

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Folkskolan  (Västra park) försäljning av fastigheter, 4 st 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2017, § 12, att anvisa de fyra bostadsfastig-
heterna Folkskolan 3–6 till Österlinds Markentreprenör AB. Bygglovsprocessen har dragit 
ut på tiden i och med att det ursprungliga bygglovet blev överklagat. Nu finns emellertid 
ett laga kraftvunnet bygglov och byggnationen är påbörjad. Exploatören har därmed full-
följt sitt åtagande enligt avtalet och har därför rätt att förvärva fastigheten för det i genom-
förandeavtalet överenskomna priset om 1 350 000 kronor (kostnader för anläggande av 
gemensamhetsanläggning ingår inte i köpeskillingen).

Enligt Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2017, § 12, ges samhällsbyggnadsnämn-
den i uppdrag att fullfölja genomförandeavtalet, det vill säga besluta om att godkänna kö-
peavtalet.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 9 december 2019
Genomförandeavtal, undertecknat 13 april 2017
Köpeavtal, inkommet 2 december 2019
Kommunfullmäktiges beslut, 30 januari 2017, § 12

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheterna Folkskolan 3, 
4, 5 och 6 till Österlinds Byggentreprenör AB.

_______

Beslutet expedieras till:
Österlinds Byggentreprenör AB
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 281 Dnr 2019/1051

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv Vägvalsstudie för hamnen 

Ärendebeskrivning

Flera intressekonflikter för hamnområdet har visat sig tydliga bland annat under arbetet 
med Sjöfartsstråket etapp 6 och dess medborgardialoger under våren 2019. Av denna an-
ledning beslutade samhällsbyggnadsnämnden den 26 september 2019, § 191, att uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en vägvalsstudie/hamnutredning som fö-
reslås utgöra en del av en fördjupning över Simrishamns stad i samband med aktualitets-
prövningen av översiktsplanen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 november 2019, § 269, att återremittera ären-
det för ett förtydligande av projektmålen i föreslaget projektdirektiv, samt för ett förtydli-
gande av att föreslagen vägvalsstudie för Simrishamns hamn ska vara en fördjupad förstu-
die och ska föregå införandet av hamnfrågorna i den föreslagna fördjupade översiktsplanen 
för Simrishamns stad.

Finansiering
Projektet finansieras inom befintlig driftbudget för Samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-02
Förslag till projektdirektiv för Vägvalsstudie för Simrishamns hamn, 2019-12-02
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-11-21, § 269

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna projektdirektiv för Vägvalsstudie för Simrishamns hamn.

 Vägvalsstudien ska redovisas senast vid utgången av 2020.

_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 282 Dnr 2019/388

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-11-30 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende 
perioden januari-november 2019. Nämnden bedöms ha ett underskott på 1 425 tkr avseen-
de driften (exklusive VA-verksamheten), då verksamheten Avslut av exploateringsprojekt 
förväntas ha ett underskott på 2 275 tkr. Övrig skattefinansierad verksamhet prognostiseras 
ha ett överskott på 850 tkr. Ett förväntat överskott på 700 tkr inom plan- och exploaterings-
verksamhet och 1 360 tkr inom stab/miljöstrategi bedöms bli dämpat av ett underskott på 
700 tkr inom hamnverksamheten och 250 tkr inom bygglovs- och MBK-verksamheten 
samt 260 tkr inom nämndverksamheten.

Vatten- och avloppsverksamheten bedöms ha ett underskott på 1 500 tkr.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt avseende skattefinansierad verksamhet, 
inklusive reinvesteringsprogrammet/undvika kapitalförstöring, bedöms sammantaget leda 
till ett överskott på 7 380 tkr.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt avseende VA-verksamheten bedöms sam-
mantaget leda till ett överskott på 50 049 tkr.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-10
Ekonomisk rapport per november 2019

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per november 2019.

 De enheter som redovisar underskott i sin verksamhet 2019 ska vidta åtgärder 2020 
för att anpassa verksamheten till anvisad ram för enheten.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 282 forts Dnr 2019/388

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Anteckning till protokollet

Nämnden godkänner att Lisa Kvarnbäck (MP) lämnar en protokollsanteckning som bilaga 
till protokollet.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 283 Dnr 2019/450

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nämndplan 2020-2022 (Budget 2020-2022) 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2019, § 257, bland annat att 
 fastställa driftbudgeten för 2020–2022, dvs nämndernas ramar samt finansieringen, 
 godkänna förslag till investeringsramar för 2022, 
 godkänna förslag till tillägg av investeringsramar för 2020 och 2021 (enligt tabell 4 

i avsnittet investeringsbudget), 
 ge nämnderna i uppdrag att innan utgången av februari 2020 återkomma med för-

slag på vilka investeringsprojekt som utifrån 2022 års investeringsramar får genom-
föras till och med år 2022, samt att 

 godkänna att beskrivna investeringsregler ska gälla.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till nämndplan 2020–2022 med drift-
budget och nämndmål med tillhörande nyckeltal för samhällsbyggnadsnämnden.

Efter samråd med nämndens presidium återkommer förvaltningen i januari 2020 med för-
slag till investeringsbudget (2020–2022) inklusive ombudgetering av överskott/underskott 
från investeringsbudget 2019. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-10
Förslag till nämndplan 2020–2022 (med driftbudget, nämndmål, nyckeltal)
Samverkan med de fackliga organisationerna, 2019-12-16

Förslag till beslut på sammanträdet – tilläggsyrkande

Lars Johansson (S): tillägg om att miljöfrågorna ska särskilt uppmärksammas.

Beslutsgång – tilläggsyrkande

Ordförande ställer proposition på Lars Johanssons tilläggsyrkande och finner att nämnden 
beslutat bifalla yrkandet.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 283 forts Dnr 2019/450

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna nämndplan 2020–2022, inklusive driftbudget, nämndmål och nyckeltal, 
för Samhällsbyggnadsnämnden.

 Miljöfrågorna ska särskilt uppmärksammas.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 284 Dnr 2019/1028

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Driftsform för städverksamheten 

Ärendebeskrivning

Den nedan presenterade utredningen, Städutredning 2019, har gjorts av extern konsult, 
Qualitarium AB, på uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Utredningen har föranletts dels av att samhällsbyggnadsförvaltningen före den 31 decem-
ber 2019 måste ge nuvarande entreprenör ett besked om avtalet ska förlängas eller inte, 
dels av en motion från Gudrun Schyman (F!). 
Vidare har lokalvårdarna i skrivelser från 2016 och 2018 framfört önskemål om att städ-
ningen ska återgå i kommunal regi.

Utredningsuppdraget har varit att se på de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna 
beroende på om städningen av de kommunala lokalerna fortsättningsvis, som idag, utförs 
av extern entreprenör eller om städningen utförs med kommunalt anställd personal. Kvali-
tén på den utförda tjänsten förutsätts vara likvärdig.

Utredningen har omfattat genomgång av befintligt avtal, ekonomisk redovisning och inter-
vjuer. De som intervjuats är personal hos nuvarande entreprenör, tjänstepersoner på sam-
hällsbyggnadsförvaltningen som hanterar nuvarande avtal samt tjänsteperson på kommun-
ledningskontorets personalenhet.

Den ekonomiska genomgången och gjorda antaganden visar på att alternativet med att be-
driva städning av de kommunala lokalerna i egen regi skulle för perioden 2018/2019 kostat 
8 804 076 kr, att jämföras med redovisade kostnader för nuvarande entreprenad på 
9 249 249 kr. Största delen av summan utgörs av personalkostnader, vilka i alternativet 
egen regi är svåra att till fullo beräkna då eventuella kostnader för arbetsmiljöåtgärder, 
sjuklön och rehabiliteringar inte kan bedömas i förhand. Kostnader som i nuläget ligger 
hos entreprenören inom ramen för avtalad ersättning. En detaljerad ekonomisk genomgång 
av de två alternativen redovisas i bilaga 1 till Städutredning 2019.

Beslutsunderlag

Presentation av utredningen från Qualitarium AB, SBN 2019-11-21, § 246
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-06
Städutredning från Qualitarium AB, 2019-11-04
Städutredning bilaga 1 från Qualitarium AB, 2019-11-04
Skrivelse från lokalvårdarna, 2018-07-04
Kontrakt lokalvård, 2018-05-15
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 284 forts Dnr 2019/1028

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Gudrun Schyman (FI), 2018-03-27
Namninsamling från lokalvårdarna, 2016-04-14

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Överlämnad utredning godkänns.

 Återta städverksamhet i egen regi.

 Avtal med entreprenör ska inte förlängas.

 Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att i april 2020 återkomma med en redovisning 
av läget i återtagandet av städverksamheten.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunal
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 285 Dnr 2019/676

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Lars Westerlund - Gör Jägarparken i 
Gärsnäs tillgänglig för medborgarna 

Ärendebeskrivning

I medborgarförslag föreslår Lars Westerlund att kommunen tar initiativ till att Jägarparken 
i Gärsnäs görs tillgänglig för medborgarna:
”För många år sedan, har det berättats, var Jägarparken något av ett nöjesfält vid olika 
tillfällen. Senare blev det ett omtyckt tillhåll för motionärer och dagisbarn som ofta vista-
des i parken. Ett bord med bänkar fanns/finns uppställt på lämpligt ställe vid en liten 
”vandringsled2 genom parken, livligt frekventerade. Men på de senaste 4-5åren har par-
ken förslummats. Vid ett tillfälle för några år sedan föreslog jag på Gärsnäs egen sida på 
nätet att vi gärsnäsbor borde kunna hjälpas åt och röja och göra det fint där. Med då hop-
pade nya slottsfrun (Gärsnäs slott) fram och menade att det skulle vi ge tusan i, att börja 
röja i en ”privat park” var inte att tänka på. Dessutom hänvisades det till att det plante-
rats träd i parken och underförstått skulle ”folk i parken” inverka enligt på planteringar-
na. (Upplysas kan att dessa planteringar gjordes medan parken ännu var tillgänglig sedan 
”privata initiativ” sett till att gångstigen röjdes, detta ”privata initiativ” upphörde emel-
lertid pga åldersskäl) MITT FÖRSLAG är att kommunen tar tag i Jägarparken och gör den 
till en rekreationsyta som gärsnäsborna så väl behöver. Antingen att kommunen köper 
parkområdet och tar hand om den och gör den till något bra. Tredje alternativet skulle 
vara att kommunen arrenderar parken och tar hand om skötseln av den.”

Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2019 att överlämna medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Lars Westerlund var inbjuden att presentera sitt medborgarförslag vid samhällsbyggnads-
nämndens sammanträde den 22 augusti 2019, men hörsammade inte inbjudan.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-03
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27, § 120
Medborgarförslag från Lars Westerlund, 2019-06-11
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 285 forts Dnr 2019/676

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medborgarförslaget avslås med hänvisning till det som anförs ovan i ärendet.

_______

Beslutet expedieras till:
Lars Westerlund
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 286 Dnr 2018/924

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Britta Olsson om bajamaja på Gislövs-
hammar 

Ärendebeskrivning

I medborgarförslag föreslår Britta Olsson att en bajamaja placeras på Gislövshammar: 
”Jag föreslår att en bajamaja placeras på Gislövshammar. Många människor rör sig i 
området. Sommartid badare, vandring och sportfiske hela året. Närmaste offentliga toalet-
ter finns i Skillinge och Brantevik.”

Kommunfullmäktige beslutade den 1 oktober 2018, § 153 att överlämna medborgarförsla-
get till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Britta Olsson var inbjuden att presentera sitt medborgarförslag vid samhällsbyggnads-
nämndens sammanträde den 25 oktober 2018, men anmälde förhinder. 

Skåneledens sträckning gick förr längs med stranden och rundade då Gislövshammar. Se-
dan ett par år tillbaka har detta ändrats och i dag går samma sträcka längs med gång- och 
cykelled istället. 
Badplatsen vid Gislövshammar är inte heller klassad som ett EU-bad. I Sverige ska de bad-
platser som har mer än 200 badande per dag under badsäsongen registreras som EU-bad. 
Kommuner kan även frivilligt registrera och kontrollera övriga bad enligt EU-reglerna. Den 
frågan ingår som en del i den pågående badplatsutredningen, men är i dagsläget inte aktuellt.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-03
Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01, § 153
Medborgarförslag från Britta Olsson, 2018-10-08

Jäv

Carl-Göran Svensson (C) anmäler jäv. I hans ställe tjänstgör Lisa Andersson (S). Lars Jo-
hansson (S) tjänstgör som ordförande.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 286 forts Dnr 2018/924

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medborgarförslaget avslås med hänvisning det som anförs ovan i ärendet. 

_______

Beslutet expedieras till:
Britta Olsson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 287 Dnr 2019/862

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Solveig Edvardsson- Parkeringsplatser 
på torget och nere vid hamnen 

Ärendebeskrivning

Solveig Edvardsson inkom 10 juni 2019 med ett medborgarförslag:
”Jag tycker det är tokigt att ni har tagit bort parkeringsplatserna på torget och nere vid 
hamnen. Det utrymmet är inte till någon nytta. Det är svårt att hitta parkeringsplatser på 
sommaren när vi har så mycket trevliga och köpstarka turister. Jag föreslår att ni återstäl-
ler parkeringsplatserna och värnar om våra turister.”

Kommunfullmäktiges beslutade den 2 september 2019, § 171 att överlämna medborgarför-
slaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Solveig Edvardsson var inbjuden att presentera sitt medborgarförslag vid samhällsbygg-
nadsnämndens sammanträde den 24 oktober 2019 men anmälde förhinder.

En mindre del av parkeringsplatsen på Hamnplan i Simrishamn har sedan 2017 ett tillfäl-
ligt ändrat användningsområde genom att ett antal parkeringsplatser omvandlats till mötes-
plats samt även för testfasen av Sjöfartsstråket etapp 6. 

Fler mötesplatser, bättre koppling mot havet och utveckling av stråk ingår i flera av målen 
och ställningstagandena i översiktsplanen för Simrishamns kommun:

 Centralortens målpunkter och stråk ska utvecklas för att inbjuda till mötesplatser 
och rörelse till fots och cykel.

 Mer stadskänsla i Simrishamn. Utveckla kopplingen mellan staden och havet. Sta-
tionsnära förtätning.

 Stärka tätortsnära stråk, prioriterade stråk är rekreationsstråk, havsstråk, stadsstråk 
och idrottsstråk. Havsstråket utmed kusten ska stärkas och bli mer inbjudande.

 Utveckla och värna byggnadskulturen. Nya kulturmiljöer ska skapas och gamla be-
varas.

 Nya mötesplatser. Skapa mer liv i både staden och byarna. Fler mötesplatser, platt-
formar och kontaktytor – både digitala och fysiska.

På platsen finns sittplatser och en sandlåda där barn kan uppehålla sig. Barn som leker vid 
platsen (sandlådan) ska inte behöva leka bland parkerade och körande fordon. Avsaknaden 
av bilar gör att flanerande människor kan komma närmare havet. Den trafik som numera 
parkerar på hamntorget och som ska korsa den befintliga cykelbanan som löper parallellt 
med Hamngatan minskar, vilket gör att konflikter mellan bilister och cyklister som cyklar 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 287 forts Dnr 2019/862

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

på Sydkust-/Sydostleden på så vis minskas/reduceras. Dessa cykelstråk är viktiga turist-
stråk som bör prioriteras.

Parkeringsplatserna på torget har minskats något i antal till förmån för cykelställ och av-
skärmande planteringskrukor.

Kommunfullmäktige fastställde 2 november 2015, § 169, en handlingsplan för hållbar in-
flyttning, där ett av uppdragen till samhällsbyggnadsnämnden är utreda ett bilfritt centrum 
i Simrishamn. Denna utredning har påbörjats men inte färdigställts.
Ett annat av uppdragen i handlingsplanen är att kommunen ska ansöka om att bli årets 
stadskärna (Simrishamn). Arbete med detta uppdrag pågår och för närvarande genomförs i 
kommunen en s.k. BID-process för att kunna förvalta och utveckla centrum i samverkan 
mellan alla aktörer - kommun, fastighetsägare, näringsliv, föreningar med flera. I denna 
pågående process är behovsanalys och strategi för centrumparkering en av frågorna. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslutade 20 oktober 2016, § 149, att utreda parkeringssitua-
tionen i Simrishamns centrum både ur ett längre och ett kortare perspektiv. Denna utred-
ning har påbörjats men inte färdigställts.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-02
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02, § 171
Medborgarförslag från Solveig Edvardsson om parkeringsplatser på torget och nere vid 
hamnen 2019-06-10

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Med hänvisning till det som anförs ovan i ärendet, anses medborgarförslaget besva-
rat.

_______

Beslutet expedieras till:
Solveig Edvardsson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 288 Dnr 2019/508

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Anna Hedar om sopsortering på skolor 

Ärendebeskrivning

Anna Hedar har inkommit med ett medborgarförslag – ”Jag tycker att det är upprörande 
att skolorna i vår kommun inte sorterar papper, glas, plast, metall och matrester. På sko-
lan där jag jobbar sker inte detta. Allt kastas osorterat i samma sopsäckar. Då jag påtalar 
problemet får jag höra att ”städarna tar inte hand om detta”. Men då menar jag att det är 
fel på upphandlingen. Jag talar om personalrum och elevutrymmen. (Ej skolmåltiden, där 
vet jag inte hur det fungerar) Jag menar även all användning av plastmuggar osc borde 
upphöra inom kommunen. När jag besökt andra skolor i kommunen har det serverats kaffe 
i plastmuggar, något som känns oerhört gammaldags och oansvarigt idag. Jag tycker att 
Simrishamns kommun ska se över detta och utforma gemensamma regler kring sopsorte-
ring och användning av engångsmaterial inom kommunala verksamheter. Det handlar inte 
bara om miljöpåverkan från det som faktiskt slängs på skolorna utan även om att höja mil-
jömedvetandet hos allmänheten. Det skolorna gör skapar ringar på vattnet genom att våra 
elever sprider sina insikter och beteenden till sina familjer och vänner. Så kan alla agera 
för en hållbar framtid.”

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 103, att överlämna medborgarförslaget 
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Anna Hedar presenterade sitt förslag vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 18 
juni 2019.

Bakgrund/utredning

Förslagsställaren aktualiserar en viktig fråga om hur kommunen bör stärka sina insatser 
och rutiner inom sopsortering och höja sina ambitioner visavi minskad användning av 
engångsprodukter.

Kommunstyrelsen beslutade 8 maj 2019, § 123, att uppdra åt kommundirektören att ta 
fram ett hållbarhetsprogram för Simrishamns kommun. Projektdirektivet för uppdraget 
anger följande effektmål:

 Genom ett tydligt dokument med övergripande mål ska styrningen mot en hållbar 
utveckling underlättas.

 Hållbarhetsarbetet ska skapa långsiktigt värde för våra medborgare och övriga 
intressenter och säkerställa att vi arbetar med samtliga dimensioner – ekologisk 
(miljö), ekonomisk och social hållbarhet för att lokalt bidra till att FN:s Agenda 
2030 ska nås.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 288 forts Dnr 2019/508

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Arbetet med hållbar utveckling ska synliggöras inom kommunen som organisation 
såväl som för näringsliv, allmänhet och föreningsliv.

 Uppföljningen av arbetet med hållbar utveckling underlättas med hjälp av effektiva 
nyckeltal. (Med effektiva nyckeltal menas här att de indikerar måluppfyllelsen samt 
är möjliga och rimliga att ta fram.)

Bland projektmålen i projektdirektivet anges bland annat att
o Alla delar av kommunen som organisation ska vara delaktiga i framtagandet av 

programmet, inklusive de kommunala bolagen och förbunden.
o Ett internt nätverk för hållbar utveckling ska arbeta löpande med att lyfta 

hållbarhetsfrågorna i olika sammanhang samt hålla processen med mål och 
måluppfyllelse levande.

o Till Hållbarhetsprogrammet ska en handlingsplan för hållbar utveckling för åren 
2021–2024 bifogas.

Utan att föregå arbetet med Hållbarhetsprogrammet och framförallt den tillhörande 
handlingsplanen för hållbar utveckling bör förslagsställarens intentioner med 
medborgarförslaget kunna inrymmas i detta dokument. Det kan handla om upphandlings-
/inköpspolicy, val av material, krav på källsortering, informationsinsatser med flera 
åtgärder.

Även förslaget till Kretsloppsplan, gemensam för 14 SYSAV-kommuner, tar upp flera av 
frågorna. Det innebär att kommunen som organisation bör göra ett antal justeringar för att 
stärka ambitionerna på avfallssidan. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-05
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-04-29, § 103
Medborgarförslag från Anna Hedar, 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Då medborgarförslaget ligger i linje med redan pågående arbete och beslut anses 
medborgarförslaget härmed besvarat.

_______

Beslutet expedieras till:
Anna Hedar
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 289 Dnr 2019/502

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Lars Holm, Borrby om att bygga en av-
saltningsanläggning för Östersjöns vatten 

Ärendebeskrivning

Lars Holm föreslår i medborgarförslag: Utred möjligheten och kostnaden för att bygga en 
avsaltningsanläggning för Östersjöns vatten. Storleken på kapaciteten bör bedömas så att 
endast kommunens behov skall beaktas. Dock skall inte förglömmas, möjligheten att sälja 
vatten till andra törstande närkommuner. Det sistnämnda kan ju vara något av en af-
färsidé. Kanske kan man i så fall få intresserade kommuner att deltaga i finansieringen.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 29 april 2019, § 104 att överlämna 
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Lars Holm presenterade sitt förslag vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 18 
juni 2019.

Simrishamns kommuns vattenförsörjning sker uteslutande från grundvattentäkter. För att 
säkerställa en långsiktigt säker vattenförsörjning har Simrishamns kommun tecknat avtal 
med både Tomelilla kommun och Ystads kommun för att stödja och förstärka den befintli-
ga vattenförsörjningen. Detta kommer att medföra en säker vattenförsörjning även under 
sommarmånaderna när belastningen på vattenresursen är som störst.

Närliggande kommuner har stora outnyttjade grundvattenresurser kopplat till befintliga 
anläggningar vilket gör att deras behov av vatten från en avsaltningsanläggning bedöms 
som väldigt lågt.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-05
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2019-04-29, § 104
Medborgarförslag från Lars Holm

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medborgarförslaget avslås med hänvisning till det som anförs ovan i ärendet.
_______
Beslutet expedieras till:
Lars Holm
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 290 Dnr 2019/678

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Kjell Håkansson - utrymme för parke-
ring av husbilar i Kivik 

Ärendebeskrivning

Kjell Håkansson har lämnat in ett medborgarförslag angående utrymme för parkering av 
husbilar i Kivik. Att köra husbil blir alltmer populärt. Kivik är ett intressant resmål för 
många husbilsägare, både svenska och utländska. Verksamheter i byn behöver turisterna. 
Därför borde kommunen avsätta utrymme för uppställning av husbilar i byn. Grusplanen 
vid reningsverket är ett utmärkt utrymme där man kan bygga en ställplats med möjlighet 
att tömma toaletter och fylla på vatten. Naturligtvis mot en lämplig avgift. Att parkera ska 
inte kosta något, endast användning av tömning och fyllning ska vara avgiftsbelagt. De 
boende i närheten borde inte ha vetorätt mot ett sådant förslag då det egentligen inte in-
kräktar på deras välbefinnande. Speciellt boende som endast vistas sporadiskt i sina hus 
ska inte kunna sätta käppar i hjulen för en positiv utveckling av turismen i byn.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, § 152 att överlämna medborgarförslaget 
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Kjell Håkansson var inbjuden för att presentera sitt förslag vid samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde den 22 augusti 2019, men anmälde förhinder.

I kommunens översiktsplan anges att husbilsturismen har nya behov av uppställningsplat-
ser med enkel service i form av dusch, tvätt och sophantering. Detsamma gäller även ut-
vecklingen av campingplatser (ställningstagande 6, sid, 42). Behovet av en husbilsstrategi 
är stort då flertalet av kommunens turistattraktioner inte är anpassade till trafik av tyngre 
fordon. Husbilsägarna skapar möjligheter i och med att de bidrar till intäkter till kommu-
nens företagande, men det har även uppstått konflikter då kommunens uppställningsplatser 
är för få för att husera den stora mängd av husbilar som besöker kommunen. 
Kommunen ser ett behov av att planera för hur husbilstrafiken skall kunna att utvecklas i 
harmoni med samhällsutvecklingen. 
Av dessa skäl pågår ett arbete med en husbilsutredning med syfte att inventera kommunens 
husbilsturism samt att planera för hur husbilstrafiken skall kunna utvecklas på ett hållbart 
sätt. Målsättningen är att kommunen ska skapa förutsättningar för en hållbar husbilsturism, 
att möjliggöra för fler uppställningsplatser i strategiska lägen, samt att möjliggöra för ställ-
platser på kommunal mark i basorterna samt i byarna.  

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-06
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 290 forts Dnr 2019/678

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2019-06-17, § 152
Medborgarförslag från Kjell Håkansson

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Då medborgarförslaget ligger i linje med redan pågående arbete anses 
medborgarförslaget härmed besvarat.

_______

Beslutet expedieras till:
Kjell Håkansson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 291 Dnr 2019/863

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag från Margareta Thorstad Törnberger - Ramp i metall 
vid Tobisviksbadet 

Ärendebeskrivning

Margareta Thornberg skriver i sitt medborgarförslag ”Jag vill ha en ramp (metall) vid To-
bisviksbadet. Det är svårt fast jag inte är rullstolsbunden att ta sig upp på stranden. Dess-
utom vet jag att varje kommun har ett ansvar för att alla ska ha tillgänglighet till bad/re-
kreation. Dessutom blir ju vår befolkning äldre och äldre. Det ser bra ut i turistinformatio-
nen och har vi så fina utegym osv borde vi väl ha råd med en ramp som kan tas upp på 
vintern.”

Kommunfullmäktige beslutade den 2 september 2019, § 172 att överlämna medborgarför-
slaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Margareta Thornberg var inbjuden till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 24 
oktober 2019, § 172 för att presentera sitt förslag men hörsammade inte inbjudan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 september 2019, § 190, i samband med be-
slut om projektdirektiv för Sjöfartsstråket etapp 4, badbryggor, om genomförande av alter-
nativet (nr. 3) badbrygga (permanent) med ramp, i det fall budgetmedel kommer att tillfö-
ras projektet under perioden 2020–2024. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-05
Projektdirektiv – Sjöfartsstråket etapp 4, badbryggor, 2019-09-13
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-09-26, § 190
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2019-09-02, § 172
Medborgarförslag från Margareta Thorstad Törnberger

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-09-26, § 190 anses 
medborgarförslaget härmed besvarat.

_______
Beslutet expedieras till:
Margareta Thorstad Törnberger
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 292 Dnr 2019/1052

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanträdesdagar 2020 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har lämnat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäk-
tige och samtliga nämnder. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 21 november 2019, § 271, att återremittera ärendet 
för beaktande av synpunkter på förslaget, samt att ärendet tas uppför fastställande i decem-
ber 2019.

Härefter har kommunfullmäktige, 25 november 2019, § 269, beslutat att rekommendera 
nämnderna att besluta om att förlägga sina sammanträden så de passar in i ärendegång till 
kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige. 

Förslag föreligger enligt följande:

Sammanträdesdag torsdag kl. 08.30

30 januari 2020
27 februari 2020
26 mars 2020
29 april 2020 (onsdag)
27 maj 2020 (onsdag)
16 juni 2020 (tisdag)
27 augusti 2020 
1 oktober 2020
22 oktober 2020
26 november 2020
17 december 2020

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-10
Förslag sammanträdeskalender 2020
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-11-25, 269
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 292 forts Dnr 2019/1052

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Fastställa sammanträdesdagar för år 2020 enligt förslag ovan.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 293 Dnr 2017/897

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av detaljplan för Hoby 18:21 - antagande 

Ärendebeskrivning

Ändring av detaljplan för Hoby 18:21 i Kyhl syftar till att upphäva korsmark inom delar av 
planområdet samt att tillåta att huvudbyggnad byggs samman med gästhus och förråds-
byggnad. Korsmark innebär att endast komplementbyggnad får placeras inom ett område.

På fastigheten finns idag uppförd byggnad med förbindelsegångar mellan huvudbyggnad 
och gästhus samt mellan huvudbyggnad och förråd. Korsmark föreslås upphävas inom de 
delar som förbindelsegångarna är placerade. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 mars 2019, § 40, att godkänna planen för samråd. 
Ändring av detaljplan för Hoby 18:21 var på samråd under tiden 23 mars 2019 till 18 maj 
2019. Länsstyrelsen hade ingen någon erinran mot planförslaget. Sakägare har bland annat 
haft synpunkter på befintlig byggnads storlek och utformning, påverkan på omgivningen 
och naturvärden, oro för markföroreningar på grund av den tidigare billackeringsverksta-
den. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 22 augusti 2019, § 180, att godkänna detaljplanen 
för granskning. 
I granskningshandlingarna föreslogs korsmark upphävas inom de områden där förbindelse-
gångar finns. Granskningshandlingarna kompletterades vidare med bestämmelse (f1) om 
att huvudbyggnad får byggas samman med gästhus och förrådsbyggnad, i enlighet med 
samrådsförslaget. 

Detaljplanen har varit ute på granskning under perioden 5 oktober 2019 till 4 november 
2019. Under granskningen har det inkommit yttranden från närboende som bland annat 
handlar om byggnadens utformning och volym och utökade byggrätt. Länsstyrelsen har 
ingen erinran på detaljplanen. Miljöförbundet har yttrat sig om att provtagning av marken 
krävs för att säkerställa att inga föroreningar ligger kvar i marken efter den tidigare billac-
keringsfirman. 

Areco Contractor AB har därför genomfört översiktlig kontrollprovtagning i mark i enlig-
het med provtagningsplan som Miljöförbundet har godkänt. Marken har analyserats på 
klorerade alifater på grund av den tidigare billackerings-verksamheten, BTEX, alifater, 
aromater, PAH och metaller inklusive kvicksilver.
Inga halter av klorerade alifater har detekterats i något av de analyserade proven.

30



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 293 forts Dnr 2017/897

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

I en av provtagningspunkterna har barium påträffats i något högre halter. I sydöstra Skåne 
är halterna av barium enligt SGU:s geokemiska atlas naturligt höga. Resultaten visar såle-
des att marken inte är förorenad efter den tidigare billackeringsverksamheten.  

I antagandehandlingarna har planhandlingarna kompletterats med en begränsning av nock-
höjden. För att säkerställa att huvudbyggnaden får ett mer varierat formspråk, efter syn-
punkter från granskningen, införs bestämmelse om att nockhöjden inte får vara högre än 4 
meter. Detta har förankrats med fastighetsägarnas ombud. 

Finansiering
Plankostnadsavtal finns upprättat mellan Simrishamns kommun och fastighetsägarna till 
Hoby 18:21.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-10
Antagandehandlingar (plankarta, planbeskrivning, behovsbedömning)
Granskningsutlåtande, 2019-12-09
PM Provtagning Hoby 18:21, Areco Contructor AB, 2019-12-09

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ändring av detaljplan för Hoby 18:21, för antagande.

 Godkänna granskningsutlåtande.
_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägarna till Hoby 18:21

31



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 294 Dnr 2019/29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas som information:

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 269 - Sammanträdesdagar 2020 (2019/1052)

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 268 - Program för uppföljning och insyn av verk-
samhet som utförs av privata utförare inkl program (dnr 2018/99)

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, 267 - projekt VA-samverkan - bilda gemensamt 
driftbolag (2018/837)

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 266 Verksamhetsområde för kommunalt avlopp 
inom Havängs sommarby (2017/131)

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 265 - Försäljning av industritomten Otto Lars 12 - 
Gröstorps Åkeri AB (2018/570)

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 264 - ej färdigbehandlade motioner

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 263 - Ej färdigbehandlade medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 259 - Taxor och avgifter 2020 (2019/514)

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 257 - Budget 2020-2021 (2019/450)
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§ 295 Dnr 2019/120

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningschefens information 

Johan Persson, avdelningschef VA lämnar uppdaterad information avseende Driftbolag för 
VA. Kommunfullmäktige i Tomelilla behandlade ärendet igår och utsåg representation i 
bolagets interimstyrelse. Simrishamns kommun kommer att representeras av Carl-Göran 
Svensson (C), Kristina Åhberg (M) och Karl-Erik Olsson (S) (interimstyrelse)

Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef, informerar om ny budgetprocess (förslag) – 
behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2019.

_____
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