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§ 50

Dnr 2020/14

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Lars Johansson väljs till att justera dagens protokoll.

_____
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§ 51

Dnr 2020/18

Fastställande av föredragningslista
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna dagens föredragningslista.

_____

Justerandes sign
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§ 52

Dnr 2020/12

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och
presidium 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 2020-03-19
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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§ 53

Dnr 2018/1139

Havsplan och kustzonsanalys - Fördjupning av översiktsplanen för Simrishamns kommuns havsområde - utställning
Ärendebeskrivning
Kust- och havsområdet är en viktig del av Simrishamns kommun. Cirka två tredjedelar av
kommunens yta består av hav. Den nästan sju mil långa kuststräckan omfattar såväl kustorterna med sina åtta hamnar som betydande natur-, kulturmiljö- och rekreativa värden. Här
inryms också viktiga näringar som ska samsas med den ständigt växande turismen. Men
samtidigt finns också en baksida, vårt vackra hav är ett av världens mest förorenade. Vi
måste därför hitta ett samspel i hur havet kan användas utan att denna negativa utveckling
fortsätter.
Av kommunens översiktsplan framgår att en Havsplan inklusive en kustzonsanalys med
tydliga riktlinjer och prioriteringar, ska tas fram. Havsplanens uppgift är att vara vägledande vid olika ställningstaganden och frågor såsom tillståndsgivning, detaljplanering och
bygglov.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2017, § 73, att arbetet med Havsplanen skulle startas upp och att arbetet skulle ledas av samhällsbyggnadsnämnden. Förslag till havsplan och
kustzonsanalys har varit föremål för samråd under perioden 6 april – 14 juni 2019, under
denna period inkom totalt 19 yttranden. Under samrådet har synpunkter i huvudsak gett
följande revideringar:


Planens avgränsning
Planområdet var under samrådet avgränsat till att endast omfatta kommunens havsområde. För att hålla kvar strategier om beredskap för framtida klimatförändringar
inom ramarna för havsplanen har avgränsningen längs kusten flyttat från strandlinjen till 2 km inåt land.
Havsplanen förändrar inte markanvändningen utan gäller bara som ett tillägg i denna fråga.
Vid tillståndsprövningar i kustområdet, 2 km in från strandlinjen, bör markens
lämplighet utredas närmare vid byggnation inom område som är under + 5 möh
(anges som särskilt prövningsområde).
Bestämmelsen avgränsas till att om ett område ligger på nivå över + 5 meter över
havet tillämpas inte krav om fördjupad utredning.
Enligt beräkningar från SMHI kan ett högvattenstånd år 2100 nå en nivå på + 2,63
meter utifrån den utveckling av klimatet som råder. Detta är en uträkning som visar
en nivå på ett stilla vatten, därtill kommer våghöjd (som SMHI inte lagt in i sina
modeller då det är allt för platsspecifikt att räkna fram).
Justerandes sign
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§ 53 forts

Dnr 2018/1139

Kustnära ska markens lämplighet också utredas närmare om risk föreligger för erosion eller höga grundvattennivåer. Det ges ingen områdes- eller höjdavgränsning
kopplat till dessa risker då tillståndsprövningar sker utifrån platsspecifika förutsättningar.
Som exempel används Rörums strand som har en mellan 10–15 meter hög erosionsbrant. Området är alltså inte utsatt för översvämning men risk för erosion föreligger. Därför kopplas inte någon höjdsättning till denna riskbedömning och kopplingen till 2 km in från strandlinjen gäller inte heller i denna fråga.
Det generella utpekande som görs i havsplanen tydliggör frågan och medvetandegör främst att risk för problematik kan finnas.
Kravet om en fördjupad lämplighetsprövning görs för att inte försätta mer byggnation i utsatta lägen. Merparten av området är inte inom riskzon och påverkas därför
inte av detta utökade krav.
Om området ligger inom utpekat särskilt prövningsområde och den påföljande utredningen visar att det föreligger risker, kan åtgärder för att avhjälpa riskerna bli
aktuella.


Precisering plankartan
Den föreslagna vattenanvändningen har preciserats i plankartan. Fiske har utgått
som planbestämmelse då denna aktivitet bäst regleras genom de lagar och regler
som styr yrkesfisket, vilket inte är fysisk planering. Försvarsmaktens intressen har
förts in, lika så ett reservat för sjökabel utefter befintlig kabel till Bornholm, samt
ett arkeologiskt intressant område närmast kusten och det tidigare nämnda området
för särskild prövning av markens lämplighet på land. Förslagen om de marina reservaten, den kopplande farleden mellan Simrishamns hamn och området där hamnanknutna aktiviteter kan finnas, ligger numera som Förslag/Utredningsområden då
dessa är kommunala förslag som behöver konsekvensbedömmas mot på förhand
givna regleringar och intressen.



Uppdatering Riksintressen
Sammanställningen av riksintressen har gåtts igenom och uppdaterats. Försvarsmaktens intressen har särskilt reviderats då detta intresse genomgått en revidering
av utpekande riksintressemyndighet (Försvarsmakten själva) under tiden planen var
ute på samråd.



Komplettering i konsekvensbeskrivningen
Konsekvensbeskrivningen har kompletterats efter ovan beskrivna ändringar i
plankartan. Denna komplettering tydliggör eventuella konflikter som kan uppstå
mellan olika allmänna intressen vid genomförande av planen. Tydligare hänvisningar till gällande lagkrav om miljökonsekvensbeskrivningar i miljöbalken har
också förts in.
Justerandes sign
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Dnr 2018/1139



Avvägning mellan intressen
Bedömning av hur planen avser tillgodose riksintressena har förtydligats med separata ställningstaganden för vart och ett. På många sätt utgår plankartan från befintliga förhållanden, Förslagen/utredningsområdena har fått fokus då det är dessa som
innebär förändringar.



Redaktionella ändringar och förslag på några ändringar i text.

Den samlade bedömningen är att havsplanen ger övergripande positiva konsekvenser genom att dels aktivt ta ställning till havsområdet, dels utgå från vad Hanöbuktens ekosystem
klarar av.
Havsplanen förväntas antas av Kommunfullmäktige under hösten 2020.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-17
Förslag till Havsplan och kustzonsanalys – Fördjupning av översiktsplanen för Simrishamns kommuns havsområde, 2020-03-17
Samrådsredogörelse, 2020-03-17
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna förslag till Havsplan och kustzonsanalys – fördjupning av översiktsplanen
för Simrishamns kommuns havsområde för utställning.



Godkänna förslag till samrådsredogörelse.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen.(för kännedom)
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§ 54

Dnr 2018/215

Detaljplan för Brantevik 36:21 m.fl, granskningshandlingar
Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna till Brantevik 36:21 fick år 2008 positivt planbesked för ändring av detaljplan. Planarbetet har sedan dess varit vilande för att tas upp igen under 2018, då även ett
nytt plankostnadsavtal upprättades.
Ursprungliga syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för ny bostadsbebyggelse
för fyra friliggande bostadshus i fastighetens södra del, skapa möjlighet för utvidgad verksamhet, samt att säkra tillfart för intilliggande fastigheter.
Detaljplan för Brantevik 36:21, del av Brantevik 36:23 och Brantevik 36:6 var föremål för
granskning under perioden 5 oktober – 4 november 2019.
Planförslaget har, efter en första granskning, kompletterats med nya bestämmelser i
plankartan såsom:
- markreservat för allmänna underjordiska ledningar, U-område där E.ON har kabelskåp så att framtida ledningsrätt kan bildas
-

utfartsförbud har tillkommit för att reglera tillkommande fastigheters tillfart för en
hållbar trafiksituation

-

lägsta nivå för färdigt golv ska vara 30 cm över omgivande marknivå, för att minimera översvämningsrisk och belastning på dikningsföretaget

-

gemensamhetsanläggning för parkering har tillkommit på Nytorpsvägen

Planbeskrivningen har även uppdaterats med information om tidigare fastighetsindelning
som varit grundläggande i avvägningen kring behovet av att ta fram en DDT-utredning.
Med anledning av ovan nämnda tillägg/ändringar bedömer förvaltningen att planhandlingarna behöver genomgå en andra granskning.
I Framtiden, översiktsplan för Simrishamns kommun, pekas aktuellt planområde ut som
förtätningsobjekt för bostadsändamål.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-19
Justerandes sign
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Dnr 2018/215

Planhandlingar (plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande, exploateringskalkyl
Brantevik 36:23)
Överläggningar
Erica Johansson, planarkitekt redogör för ärendet. Det finns en uppdaterad karta över
jordarter hämtad från SGU den 1 april 2020. En ändring i planbeskrivningen behövs eftersom det i denna är felaktig information om morän. Det är svallsedimenterad grus.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna detaljplan för Brantevik 36:21, 36:23 och 36:6 för en andra granskning.



Godkänna granskningsutlåtandet.



Noteras att planbeskrivningen i granskningshandlingarna ska uppdateras.

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare Brantevik 36:21

Justerandes sign
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§ 55

Dnr 2020/91

Begäran om planbesked, Simrishamn 2:80
Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna till Simrishamn 2:80, kom den 27 januari 2020 in med en begäran om
planbesked för ändring av detaljplan.
Aktuell fastighet, med en total yta om cirka 1 947 m², är belägen väster om Tobisvägen
och söder om Tobisvik camping. På fastigheten finns det idag tre uppförda fritidshus (av
fem möjliga) och en gemensam teknik/wc- och förrådsbyggnad.
Syftet med ansökan är att de fem stugor, som är möjliga att uppföra inom fastigheten Simrishamn 2:80, ska kunna bilda fem separata fastigheter och en gemensamhetsanläggning,
genom en lantmäteriförrättning. Detta innebär att en planbestämmelse i gällande detaljplan
måste tas bort.
I samband med detta föreslås även att bestämmelsen om sockelhöjd för stugor ändras till +
3,25 meter då detta är den godkända höjden för två av de befintliga byggnaderna.
Riksintressen och områdesskydd
Fastigheterna berörs av tre riksintressen:
 Riksintresse för friluftsliv
 Riksintresse för rörligt friluftsliv
 Riksintresse för högexploaterad kust
Del av fastigheten berörs av landskapsbildskydd.
Fastigheten ligger vidare inom de regionala intressena Kulturmiljöstråk och Särskilt värdefull bebyggelsemiljö.
Gällande detaljplan vann laga kraft 2 januari 2009. Genomförandetiden var 10 år.
Fastigheten Simrishamn 2:80 avstyckades från Simrishamn 2:8 den 8 juni 2009.
Förvaltningens bedömning är att en ändring av detaljplan för fastigheten Simrishamn 2:80
kan prövas genom begränsat förfarande enligt plan- och bygglagen. Detta förutsätter att
förslaget godkänns av samtliga sakägare i samrådsskedet.
De rådande riksintressenas värden bedöms inte påverkas då ändring av planbestämmelser
enligt ovan inte medger någon utökad exploatering.

Justerandes sign
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Dnr 2020/91

Plan- och bygglagens bestämmelser utgör ramarna för planarbetet. Samråd om planförslaget ska ske med kommunen. Under planprocessen tar kommunen ställning till upprättat
planförslag.
Finansiering
Avgift för beslut om planbesked, enligt plantaxa 2020, är 15 000 SEK.
Enligt plantaxa 2020 är kostnaden för begränsat förfarande, då kommunen upprättar samtliga handlingar, mellan 100 000 - 350 000 SEK exklusive moms och eventuella utredningar.

Kommunen svarar för den formella handläggningen vid varje skede under planprocessen.
Fastighetsägarna bekostar hela planarbetet inklusive eventuella utredningar vilket regleras i
ett separat plankostnadsavtal. Fastighetsägarna bekostar eventuell framtida fastighetsindelning.
Planavgifter ska enligt gällande detaljplanebestämmelser tas ut i samband med byggnadsåtgärder inom planområdet som ersättning för kostnader i samband med upprättandet av gällande detaljplan enligt plan- och bygglagen 11 kap.
Konsekvenser
Om kommunen väljer att lämna negativt planbesked innebär det att ägarna till fastigheten
Simrishamn 2:80 får fortsätta att gemensamt ansvara för förvaltning och eventuell försäljning av stugorna utan tomtindelning.

Om kommunen beslutar om positivt planbesked underlättar detta för fastighetsägarnas
framtida förvaltning av fastigheten.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-02
Begäran/ansökan om planbesked, inkom 2020-01-27
Detaljplan för Simrishamn 2:8, laga kraft 2009-01-02 inklusive illustrationskarta, plankarta
och planhandlingar
Avstå från att delta i beslutet
Lisa Kvarnbäck (MP) avstår från att delta i beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lage Engebo (M): Negativt planbesked.
Ing-Marie Jacobsen (FI): Enligt Lage Engebos förslag
Justerandes sign
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Dnr 2020/91

Pär Rosenberg (KD): Positivt planbesked i enlighet med förvaltningens förslag.
Carl-Göran Svensson (C): Enligt Pär Rosenbergs förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Pär Rosenbergs förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för positivt planbesked
NEJ-röst för negativt planbesked
Omröstningsresultat
Med 6 JA-röster (Mats Arnoldsson (L), Pär Rosenberg (KD), Lars Johansson (S), Christl
Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Carl-Göran Svensson (C)) mot 5 NEJ-röster (Lage
Engebo (M), Carl Strömberg (M), Ing-Marie Jacobsen (FI), Fredrik Ramberg (SD), Jan
Dahl (SD)). 1 har avstått från att delta i beslut (Lisa Kvarnbäck (MP)
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT



Efter en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bevilja positivt planbesked för att ändra detaljplanen för fastigheten Simrishamn 2:80.
Att kostnader för planarbetet regleras genom ett plankostnadsavtal mellan kommunen och fastighetsägarna vilket ska upprättas innan planarbete påbörjas.

Avgift
 Avgift för beslut om planbesked enligt plantaxa 2020 är 15 000 SEK vilken faktureras
direkt efter beslut.
Reservationer
Lage Engebo (M), Carl Strömberg (M) reserverar sig skriftigt mot beslutet.
Ing-Marie Jacobsen (FI), Fredrik Ramberg (SD) och Jan Dahl (SD) ställer sig bakom moderaternas skriftliga reservation.

Justerandes sign
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Dnr 2020/91

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

Beslutet expedieras till:
Filip Fischer/Titti Vigren
Bernd Zimmerman
Christina Vigren
Pia & Johnny Lejon
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Dnr 2018/1049

Förslag till fastighetsreglering, Yxan 1, västra industriområdet
Ärendebeskrivning
Ägaren av Yxan 1, GRB Österlen Y1 AB, har kommit in med en förfrågan om att få köpa
till mark väster om fastigheten. Eftersom markområdet väster om Yxan 1 är relativt stort
(cirka 3 000 m2) lyfts förslaget till överenskommelse om fastighetsreglering till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
GRB Österlen Y1 AB avser att inom kort anlägga parkeringsplatser inom aktuellt område
och delområdet längst i norr har nyttjats av Yxan 1 även under tidigare ägare. Trots sin
stora yta är det naturligt att tillföra det långsmala området till Yxan 1. Den föreslagna ersättningen för marken grundar sig på en oberoende värdering.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-13
Av GRB Österlen Y1 AB undertecknad överenskommelse om fastighetsreglering, inkommen 2020-03-06
Värdeutlåtande för del av Simris 206:1, inkommen 2019-09-10
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna förslaget till överenskommelse om fastighetsreglering för del av Simris
206:1 till Yxan 1.
_______

Beslutet expedieras till:
GRB Österlen Y1 AB (olov.bengtsson@bilbengtsson.se)

Justerandes sign
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Dnr 2020/159

Exploateringsbudget 2021-2025 - budgetskrivelse
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsbudget för
2021–2025.
Budgetskrivelsen omfattar de redan befintliga exploateringsprojekten samt fem nya som
förvaltningen bedömer kommer att startas upp. De ekonomiska värden som återfinns i tabellen är grova uppskattningar av vilka utgifter och intäkter de olika projekten förmodas ha
under de kommande fem åren. Det går att ungefärligen räkna ut vilka utgifter och intäkter
ett genomförande av en detaljplan kommer att ha. Det går också att någorlunda planera för
när infrastruktur och liknande ska byggas ut. Det är däremot egentligen mycket svårt att
sia om när och vilka tomter kommer att säljas, alltså det som utgör projektens intäkter.
Exploateringsbudgetförslaget är alltså behäftat med stora osäkerheter. Generellt kan sägas,
att ett projekt oftast har utgifter i början (då infrastruktur byggs ut) och intäkter under senare delen av projektets liv (då infrastruktur är färdigutbyggd så att tomter kan börja säljas).
Vissa av projekten i tabellen beräknas komma till ett avslut under femårsperioden medan
andra större eller mindre och lågintensiva projekt beräknas löpa på även efter 2025.
Budgeten visar likviditeten i exploateringsprojekten. Det innebär att de visar förvaltningens
grova uppskattning av ”pengar in” och ”pengar ut” för respektive projekt och kalenderår.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-13
Förslag till exploateringsbudget för 2021–2025
Avstå från att delta i beslutet
Ing-Marie Jacobsen (FI) avstår från att delta i beslutet.

Justerandes sign
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§ 57 forts

Dnr 2020/159

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna exploateringsbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2021–2025.

Anteckning till protokollet
Nämnden godkänner att Ing-Marie Jacobsen (FI) lämnar en protokollsanteckning som bilaga till protokollet.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 58

Dnr 2020/159

Investeringsbudget 2021-2025 - budgetskrivelser
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden ska anta investeringsbudgetskrivelse för åren 2021 – 2025. Det
antagna förslaget ska lämnas till budgetberedningen den 27 mars.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-11
Budgetskrivelse - investeringsbudget skattefinansierat 2021-2025
Budgetskrivelse - investeringsbudget VA 2021-2025
Tilläggsyrkanden
Lars Johansson (S): Begära att samhällsbyggnadsnämndens ram utökas med 5 miljoner.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på att godkänna budgetskrivelserna för investeringsbudget
2021-2025 och överlämna dessa till budgetberedningen och finner att nämnden beslutat så.
Beslutsgång tilläggsyrkande
Därefter ställer ordförande proposition på tilläggsyrkande om att begära utökad ram och
finner att nämnden beslutat avslå yrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för bifall till tilläggsyrkandet
NEJ-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Ing-Marie Jacobsen (FI), Lisa Kvarnbäck (MP) mot 7 NEJ-röster (Lage Engebo (M), Carl Strömberg (M), Mats Arnoldsson (L), Pär Rosenberg (KD), Fredrik Ramberg (SD), Jan Dahl
(SD), Carl-Göran Svensson (C)) beslutar nämnden avslå tilläggsyrkandet.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 58 forts

Dnr 2020/159

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT



Godkänna budgetskrivelser för investeringsbudget 2021 – 2025.
Överlämna budgetskrivelserna till budgetberedningen.

Reservationer
Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Ing-Marie Jacobsen (FI)
och Lisa Kvarnbäck (MP) reserverar sig mot beslutet i den del som avser att inte begära
utökad ram.
_______

Beslutet expedieras till:
Budgetberedningen

Justerandes sign
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§ 59

Dnr 2020/22

Ekonomisk rapport 2020-01-01--2020-02-29, helårsprognos 1
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende
perioden januari-februari 2020.
Skattefinansierade verksamheter (exklusive avslut av exploateringsprojekt) bedöms ha ett
underskott på 150 tkr avseende driften, vilket härrör från MBK-verksamheten. Övriga skattefinansierade verksamheter bedöms hålla budget.
Avslut av exploateringsprojekt förväntas ha ett överskott på 820 tkr.
Vatten- och avloppsverksamheten bedöms hålla budget.
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt avseende skattefinansierad verksamhet,
inklusive reinvesteringsprogrammet/undvika kapitalförstöring, bedöms sammantaget leda
till ett överskott på 6 746 tkr.
Exploateringsverksamheten förväntas resultera i ett överskott 1 514 tkr, varav 2 630 tkr är
balanspåverkande nettounderskott och 4 144 tkr resultatpåverande nettoöverskott.
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt avseende VA-verksamheten bedöms sammantaget leda till ett underskott på 3 763 tkr.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-13
Ekonomisk rapport per februari 2020
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per februari 2020.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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§ 60

Dnr 2020/223

Intern kontrollplan 2020
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till plan för samhällsbyggnadsnämndens interna kontroll 2020 i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunens interna kontroll.
Förslaget har sin utgångspunkt från risk- och väsentlighetsbedömningen och de övriga anvisningar som reglementet anger.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-19
Förslag till intern kontrollplan 2020
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Anta förslag till intern kontrollplan 2020.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Revisionen

Justerandes sign
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§ 61

Dnr 2020/233

Delegationsordning 2020
Ärendebeskrivning
Bland annat i samband med ny kommunövergripande delegation avseende personalfrågor
(beslutad av Kommunstyrelsen) har Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning setts
över. Gällande delegationsordning reviderades senast 2019 (SBN 24 oktober 2019, § 238).
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-12
Förslag till delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden 2020
Tilläggsyrkanden
Carl-Göran Svensson (C): Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att se över delegationen gällande upplåtelse av allmän platsmark med mera så att reglerna blir tydliga om vad
som bör upp till politisk behandling.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslag att anta reviderad delegationsordning och finner
att nämnden beslutat så.
Beslutsgång tilläggsyrkande
Ordförande ställer proposition på Carl-Göran Svenssons tilläggsyrkande och finner att
nämnden beslutat bifalla yrkandet.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Upphäva tidigare delegationsordning (SBN 2019-10-24, § 238).



Anta förslag till delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-01.



Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att se över delegationen gällande upplåtelse av allmän platsmark med mera så att reglerna blir tydliga om vad som bör upp
till politisk behandling.

______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 62

Dnr 2017/460

Svar på skrivelse från Åsa Skillius, ombud för Inga Kerstin Persson och
Jan Persson
Ärendebeskrivning
Åsa Skillius, ombud för Inga Kerstin Persson och Jan Persson begär i en skrivelse till samhällsbyggnadsnämnden, daterad den 12 februari 2020, svar på tre frågor:
Anser Simrishamns kommun att deras hantering enligt skrivelsen var lagenlig, och om
så är fallet, på vilka grunder?
Ja, kommunen har planmonopol. Detta gör att kommunen har rätt att göra bedömningar om
hur, när och i vilken omfattning mark och vatten i kommunen ska planläggas.
Anser Simrishamns kommun att kommunens hantering enligt skrivelsen är i enlighet
med kommunens uppdrag, och om så är fallet, på vilka grunder?
Ja, utifrån de synpunkter som framfördes av Länsstyrelsen, Lantmäteriet och samfällighetsföreningen (se nedan) bedömde Samhällsbyggnadsnämnden att det var olämpligt att fortsätta planprocessen, både med hänsyn till den sökande och nämndens resurser. Förutsättningarna för att planarbetet skulle resultera i en antagen detaljplan bedömdes som obefintliga.
”Länsstyrelsens samlade bedömning är att marken inte är lämplig för bebyggelse med hänsyn till risk för översvämning och erosion samt riskerar att påtaglig skada riksintressena
Friluftsliv 3kap. 6 § MB - Kuststräckan Trelleborg-Abbekås-Sandhammaren-MälarhusenSimrishamn, Rörligt friluftsliv 4 kap. 1 och 2 §§ MB, - sträckningen Kustområdet från Örnahusen söder om Skillinge till Åhus samt Riksintresse för obruten kust 4 kap. 1 § och 4 §
MB - kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp. Länsstyrelsen ser
vidare att det kan vara svårt att i en fortsatt planprocess visa att markens lämplighet för föreslagen bebyggelse går att säkerställa. Mot bakgrund av detta kan Länsstyrelsen komma att
kalla in planen för prövning enligt 11 kap. PBL.”
Planförslaget innebär att en ombildning av gemensamhetsanläggningen behöver göras för
att planen ska vara möjlig att genomföra. För ombildning av gemensamhetsanläggning
krävs majoritetsbeslut av berörda fastighetsägare alternativt samfällighetsförening om sådan
finns. Hoby GA7 förvaltas av en samfällighetsförening, varför styrelsen (i förlängningen
medlemmar genom votering) behöver godkänna ombildning av Hoby GA7, annars försvåras genomförandet av planen avsevärt. I yttrande från Samfällighetsföreningen Kyhls skog
framgår det att majoritetsbeslut fattades av medlemmarna på föreningens årsstämma, att
man inte kommer godkänna ändring av detaljplanen, och att föreningen ber samhällsbyggnadsförvaltningen att dra tillbaka förslaget om ändring av detaljplan.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 62 forts

Dnr 2017/460

Anser Simrishamns kommun att kommunen har rätt att fakturera i strid mot lagregler,
och i så är fallet, på vilka grunder?
Samhällsbyggnadsnämnden hänvisar till Länsstyrelsens beslut, dnr 403-5751-2020, daterat
den 25 mars 2020.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-26
Skrivelse från Åsa Skillius för Inga Kerstin och Jan Persson - del av Hoby 18:17 & tre teman av kommunal felhantering, 2020-02-12
Länsstyrelsens beslut, dnr 403-5751-2020, 2020-03-25
Jäv
Carl-Göran Svensson (C) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut
i ärendet. I hans ställe tjänstgör Kaj Ovesson (M). Lars Johansson (S) tjänstgör som ordförande. Lage Engebo (M) utses till att justera paragrafen.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Överlämna svar enligt ovan till Inga Kerstin Persson och Jan Persson, samt deras
ombud Åsa Skillius.

_______

Beslutet expedieras till:
Inga Kerstin Persson och Jan Persson
Åsa Skillius

Justerandes sign
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§ 63

Dnr 2020/11

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24, § 33 - Medborgarförslag - digitala hastighetsskyltar till väg 1583, Gröstorps bygata
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 254 - Medborgarförslag från Tommy Löwall Projektering och anläggning av Måns Nils torg i Borrby
Motion angående behovet av en mastplan – Lisa Kvarnbäck och Hans-Olof Höglund (MP)
Länsstyrelsens beslut, 2020-03-25, överklagande av beslut enligt plan- och bygglagen om
fakturering för kostnader i anledning av avskrivning av ärende rörande detaljplan för del av
fastigheten Hoby 18:17, dnr 403-5751-2020
Kommunicering av inställt tillfälle att presentera medborgarförslag från Tommy Löwall Projektering och anläggning av Måns Nils torg i Borrby
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