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§ 24

Dnr 2020/14

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Ing-Marie Jacobsen (FI) väljs till att justera dagens protokoll.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 25

Dnr 2020/18

Fastställande av föredragningslista och genomgång av ärendena vid dagens sammanträde
Dagens föredragningslista godkänns och fastställs.
Sammanträdet inleds med genomgång av ärendena vid dagens sammanträde. Berörda
tjänstepersoner och chefer är närvarande vid sina respektive ärenden.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 26

Dnr 2020/13

Information - Jacques Öhlund; Alternativ boendeform
Ärendebeskrivning
Jacques Öhlund informerar om alternativa former för byggnation. Byggnader med skal
som lätt kan anpassas utefter de behov som uppstår.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 27

Dnr 2018/958

Projekt Biogas Ystad Österlen (tankställe Simrishamn)
Ärendebeskrivning
Klas Göthe, kommunens representant i föreningen, presenterar aktuell information.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 28

Dnr 2018/372

Österlens Vattenråd, information
Ärendebeskrivning
Hans-Olof Höglund (MP), samhällsbyggnadsnämndens representant i vattenrådet, informerar om rådets arbete.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 29

Dnr 2019/942

Svar på medborgarförslag från Andreas Sjögren om belysning på utegymmet Sankt Olof
Ärendebeskrivning
Andreas Sjögren föreslår i medborgarförslag att kommunen monterar ljus till utegymmet i
Sankt Olof snarast: ”I S:T Olof så har vi ett ideellt byggt utegym som saknar elljus. Placeringen är på privat mark intill ålderdomshemmet i Sankt Olof, det innebär att utegymmet
ligger precis intill kommunens mark. Placerar kommunen lampstolparna på kommunens
mark så finns ett elljus på utegymmet med små medel.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 30 september 2019, § 208 att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Andreas Sjögren var inbjuden till nämndens sammanträde den 21 november 2019 för att
presentera sitt förslag men hörsammade inte inbjudan.
Fastigheten som gränsar till den privata marken där utegymmet är byggt tillhör Simrishamnsbostäder och är därmed inte tillgänglig för samhällsbyggnadsnämnden att placera
belysningsstolpar på, av denna anledning föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-14
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2019-09-30, § 208
Medborgarförslag från Andreas Sjögren
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Johansson (S): Återremittera ärendet tillsamhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag
att kontakta Simrishamnsbostäder för att få ett ställningstagande från dem.
Beslutsgång återremiss
Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutat att
återremittera ärendet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 29 forts

Dnr 2019/942

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Återremittera ärendet tillsamhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att kontakta
Simrishamnsbostäder för att få ett ställningstagande från dem.

_______

Beslutet expedieras till:
Andreas Sjögren (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 30

Dnr 2019/946

Svar på medborgarförslag från Kerstin Svensson - Ta bort hundförbud
på stränder i den lokala ordningsstadgan
Ärendebeskrivning
Kerstin Svensson föreslår i medborgarförslag ”ta bort hundförbud på stränder i den lokala
ordningsstadgan”. Motiv: Hundar bör få vistas på alla stränder även sommartid, kvällar
och morgnar. Förslagsvis mellan kl 18-09. Övriga lagar och regelverk bör vara tillräckliga, t ex vad gäller uppsikt/koppel osv. Det finns ju redan en defacto-regel, där folk badar
med sina hundar på kvällstid. Regelverk som inte känns relevanta och inte följs/kontrolleras behöver ses över. Hundförbudet är ett typiskt sådant.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019, § 200 att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Kerstin Svensson var inbjuden till nämndens sammanträde den 21 november 2019, men
avböjde inbjudan.
Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Simrishamns kommun får hundar inte
vistas på allmänna badplatser under perioden 1 juni till 30 augusti. För hela året finns det
anvisade hundbad vid Vårhallarna och söder om Mälarhusen. Förbudet gäller endast för
anvisade allmänna badplatser.
Det finns flera möjligheter att låta hundar bada på platser där de inte riskerar medföra olägenhet för andra badgäster under sommarmånaderna.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-06
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 200
Medborgarförslag från Kerstin Svensson
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Medborgarförslaget avslås.
_______
Beslutet expedieras till:
Kerstin Svensson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 31

Dnr 2019/945

Svar på medborgarförslag från Eva Unosson och Linda Stridsberg om
hundlatrin vid Skördegatan Simrishamn
Ärendebeskrivning
Eva Unosson och Linda Stridsberg skriver i medborgarförslag ”Grönområdet mellan Havregatan och Klövergatan är ett populärt gångstråk för hundägare. Tyvärr saknas en hundlatrin i slutet av gångstråket som slutar vid korsningen Skördegatan. Vilket tyvärr innebär
att en del oansvariga hundägare slänger sina fyllda bajspåsar längs gång och cykelvägen i
dikeskanterna på Skördegatan. Detta är även ett arbetsmiljöproblem för de parkarbetare
som sköter grönområdet/dikeskanterna. Vi hoppas för allas trevnad att det skall finnas en
möjlighet att få uppsatt en hundlatrin i slutet av strövområdet, gärna placerad i korsningen
grönområdet och Skördegatan.”
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019, § 201 att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Förslagsställarna var inbjudna för att presentera sitt förslag vid nämndens sammanträde
den 21 november 2019 men Eva Unosson anmälde förhinder. Linda Stridsberg hörsammade inte inbjudan.
För närvarande finns sju stycken hundlatriner utplacerade i närområdet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-06
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 201
Medborgarförslag från Eva Unosson och Linda Stridsberg
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det redan finns flera hundlatriner
utplacerade i dess närområde.
_______
Beslutet expedieras till:
Eva Unosson
Linda Stridsberg
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 32

Dnr 2019/859

Svar på medborgarförslag från Karl Sievers - Bänkar längs havet mellan
Haväng och Simrishamn
Ärendebeskrivning
Karl Sievers skriver i medborgarförslag ”Som 80-årig pensionär tycker jag som många
andra äldre människor mycket om att ta promenader längs havet mellan Haväng och Simrishamn. Fastän jag njuter av promenaderna så är det väldigt besvärligt för mig att göra
det eftersom jag behöver vila med jämna mellanrum och det nästan ingenstans finns möjlighet att göra det på en bänk. Jag föreslår därför att kommunen placerar ut bänkar längs
havet för att underlätta för alla invånare som är i behov av dem.
Jag är även villig att själv stå för kostnaden att installera den första bänken av detta slag.”
Kommunfullmäktige beslutade den 2 september 2019, § 175 att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Karl Sievers presenterade sitt förslag vid nämndens sammanträde den 24 oktober 2019, §
226.
Idén är bra och som den beskrivs i medborgarförslaget tillför den möjlighet till vila för
äldre vandrare längs havet. Tyvärr är de fastigheter som gränsar till havet oftast ej kommunala och därmed har kommunen ingen rådighet över dessa ytor. Detta innebär att avtal med
berörda fastighetsägare krävs längs sträckan för att sätta upp bänkar och få tillträde för
underhållsåtgärder m.m. Dessutom med tanke på sträckans längd mellan Haväng och Simrishamn skulle det innebära krav på avsevärda resurser för samhällsbyggnadsnämnden för
att realisera medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-06
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02, § 175
Medborgarförslag från Karl Sievers
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte har rådighet över
marken.

______
Beslutet expedieras till:
Karl Sievers
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 33

Dnr 2020/12

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 2020-02-19

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 34

Dnr 2020/54

Beslutsattesträtter 2020
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden ska, enligt punkt 6.15 i avsnittet avseende Ekonomi och upphandling i delegationsordningen, utse beslutsattestanter inom samhällsbyggnadsnämndens
verksamhetsområde för respektive budgetår. Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar
enligt bilaga förslag till beslutsattesträtter för 2020.
Beslutsunderlag



Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-17
Bilaga över förslag till beslutsattesträtter för 2020

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna beslutsattesträtter för 2020, inklusive därtill hörande ansvar/ verksamheter och belopp, i enlighet med i ärendet redovisad bilaga.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 35

Dnr 2019/1076

Projektdirektiv - Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2025
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen (bostadsförsörjningsprogram) varje mandatperiod. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner, Länsstyrelsen och andra regionala organ varav Länsstyrelsen
har i uppdrag att ge kommunen information och underlag samt verka för samordningen av
bostadsförsörjningen mellan kommunerna.
Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Bostadsförsörjningens innehåll bestäms av Lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, 2 §:
2 § Kommunens riktlinje för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer
och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Lag
(2013:866)
Simrishamns kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram sträcker sig mellan perioden 2016–2020 och antogs av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, §162.
Bostadsförsörjningsprogrammet är nu i behov av att uppdateras och att revideras för att
anpassas efter kommunens rådande behov av bostäder samt anpassas efter den nuvarande
utvecklingen av bostadsmarknaden.
Arbetet med att revidera och uppdatera bostadsförsörjningsprogrammet beräknas ta sammanlagt cirka ett år, varav programmet beräknas antas i kommun-fullmäktige i slutet av
2020.
Finansiering
Uppdateringen av bostadsförsörjningsprogrammet finansieras inom samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2020.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 35 forts

Dnr 2019/1076

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-07
Projektdirektiv Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021–2025, 202002-07
Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2016–2020
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna projektdirektiv för Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021–2025.



Samhällsbyggnadsförvaltningen uppmanas att beakta synpunkter framförda under
dagens diskussion; ekologisk inriktad byggnation som främjar jämställdhet och
mångfald.
_______
Beslutet expedieras till:
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
Simrishamns Bostäder AB

Justerandes sign
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§ 36

Dnr 2019/401

Remiss-svar - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
detaljplan med planbeskrivning
Ärendebeskrivning
Boverket skickade den 10 april 2019 en remiss med förslag till föreskrifter och
allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning.
Föreskriften lägger grunden för en nationell detaljplanedatabas som kommer underlätta
tolkningen av detaljplaner för allmänhet, statliga, regionala och kommunala myndigheter,
samt domstolar. Beslut om lagkrav förväntas 2020.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2019, § 149, att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till remissyttrande.
Boverket har sedan dess reviderat föreskriften och de allmänna råden med tillhörande konsekvensbeskrivning. I den omarbetade versionen som kom in till samhällsbyggnadsnämnden den 12 december 2019 har Boverket tagit till sig flertalet av de synpunkter som Simrishamns kommun yttrade sig över.
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill i detta skede yttra sig över följande:
 Simrishamns kommun tycker fortsatt att det är olämpligt med gemener som s, c, v,
x då plankartan kan bli otydlig och blandas ihop med versaler och dess användningsområden.
 ”Byggnaders användning” (s) uppfattas av Simrishamns kommun som otydlig och
behöver förtydligas i föreskriften för att inte blandas ihop med användningsområden.
 Simrishamns kommun uppskattar att Boverket har återinfört linje med utfartsförbud
och att Boverket i stort har tagit till sig de synpunkter som tidigare lämnats.
Boverket vill ha svar på remissen senast den 13 mars 2020.
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker remissen med kommentarer som har lagts i svarsfilen från Boverket.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-04
Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning, dnr: 6352/2018, 2020-02-27
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2020-02-27

§ 36 forts

Dnr 2019/401

Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning –
remissversion, 2019-12-12
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna remissyttrande ”Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna
råd om detaljplan med planbeskrivning, dnr: 6352/2018”.
_______

Beslutet expedieras till:
remiss@boverket.se

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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2020-02-27

§ 37

Dnr 2019/1066

Utvärdering av Regler för parkeringsövervakning
Ärendebeskrivning
Efter ett medborgarförslag om åtgärder för att motverka felparkeringar fattade kommunfullmäktige ett beslut om att införa kommunal parkeringsövervakning med start den 1 januari 2010. Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att genomföra parkeringsövervakningen som skulle omfatta hela kommunen och tjänsten handlades upp. Parkeringsövervakningens övergripande mål är att säkerställa en säker, tillgänglig trafikmiljö med god framkomlighet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tog på uppdrag av samhällsbyggnadsnämndens presidium
fram förslag till regler för parkeringsövervakning i Simrishamns kommun, vilka antogs av
nämnden 23 maj 2019, § 118. Reglernas syfte är att tydliggöra hur övervakningen ska bedrivas genom att förtydliga prioriteringar och säkerställa likställighet i övervakningen. I
beslutet ingick att göra en utvärdering av reglerna med avseende på syfte, behov, tidsmässig varaktighet under kalenderåret samt geografisk tillämpning, senast i februari 2020.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med utvärdering, 2020-02-19
Regler för parkeringsövervakning i Simrishamns kommun, antagna av SBN 2019-05-23, §
118
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT



Godkänna utvärderingen av Regler för parkeringsövervakning i Simrishamns kommun
Fortsätta arbeta efter antagna Regler för parkeringsövervakning i Simrishamns
kommun för att uppnå parkeringsövervakningens övergripande mål att säkerställa
en säker, tillgänglig och trygg trafikmiljö med god framkomlighet.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 38

Dnr 2018/145

MKV - Morgondagens kommunala vattenrening - slutredovisning
Ärendebeskrivning
MKV-projektet startade initialt genom att Simrishamns kommun den 27 september 2012 anmäler sitt intresse att delta i projekt "Morgondagens kommunala vattenrening" genom Anders
Johnsson (M) och Christer Vigren (ÖP). Projektet utlystes inom Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innovation steg 3.
Den formella ansökan lämnades in till Vinnova i augusti 2014 efter att ett samarbetsavtal skrivits mellan IVL och Simrishamns kommun. Ansökan beviljades i november 2014.
Projektets syfte är att bidra till utvecklingen av högeffektiva, skalbara vattenreningssystem för
en internationell marknad och därmed möjliggöra en kraftfull exportökning av svensk miljöteknik och skapandet av nya arbetstillfällen.
Projektet vill prova och utveckla nya lösningar som leder fram till en ny typ av produktionsanläggning för vatten, där vattnet och restprodukterna återvinns för olika syften, till exempel bioenergiutvinning ur organiskt avfall. Av stor vikt för projektet är borttagande av läkemedelsrester, näringsämnen och andra prioriterade ämnen (mikroplaster m.fl.).
Under 2015–2018 utvecklades projektet från ett pilotprojekt till ett fullskaleprojekt och kommunfullmäktige godkände den 7 mars 2018, § 51, en utökning av investeringsbudgeten för
projektet för att klara den totala projektkostnaden om 30 mnkr. Härefter gick projektet in i utförandefasen. Invigning av den färdiga reningsanläggningen ägde rum i maj 2019.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 november 2019, § 267, att återremittera ärendet i
avvaktan på IVL:s rapport. Denna rapport är fortfarande under slutsamman-ställning och innefattar fler delar än Simrishamns kommuns åtagande. Rapporten kommer att presenteras för
samhällsbyggnadsnämnden efter IVL:s publicering.
Ekonomisk projektslutrapportering behöver göras i enlighet med kommunfullmäktiges investeringsregler samt enligt samhällsbyggnadsnämndens beslutade projektmodell.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-19
Projektslutrapport Morgondagens Kommunala Vattenrening (MKV), 2019-10-23
Bilaga 1 till projektslutrapport MKV, 2019-10-23

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 38 forts

Dnr 2018/145

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna projektslutrapport för Morgondagens Kommunala Vattenrening.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 39

Dnr 2019/1215

Barnbokslut 2019
Ärendebeskrivning
Enligt Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2019-2022
ska nämndernas barnrättsarbete redovisas årligen i ett barnbokslut som ska ligga till grund
för det kommunövergripande barnbokslutet, där indikatorer, mått och exempel på genomförande visas, vilka kan följas under tidsperioden för handlingsplanen. Kommunens barnrättsteam har tagit fram en mall för barnbokslutet som bygger på kommunens bokslutsmall.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en redovisning av nämndens barnrättsarbete
under 2019, i enlighet med mallen, som läggs fram för godkännande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-11
Barnbokslut 2019 Samhällsbyggnadsnämnden
Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2019-2022
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna samhällsbyggnadsnämndens Barnbokslut 2019.



Översända samhällsbyggnadsnämndens Barnbokslut 2019 till Kommunfullmäktige.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Barnombudsman sofi.jonasson@simrishamn.se

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 40

Dnr 2019/1209

Förslag till yttrande - Kristianstads kommun - samråd gällande ändring
av översiktsplan för Kristianstad stad - BN 15-1977
Ärendebeskrivning
Kristianstad kommun arbetar med att ta fram en ändring av den fördjupade översiktsplanen
för Kristianstad stad. Förslaget till den nya översiktsplanen för staden är utställd för samråd
under perioden 2019-12-09 till 2020-03-09 och Simrishamns kommun har getts möjlighet
att yttra sig under samrådstiden.
Ändringen av översiktsplanen innebär att fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad som
antogs under 2009 kommer att ersättas. Ändringen av översiktsplanen ska uppdatera viktiga nya underlag och ställningstaganden som riktlinjer för bostadsförsörjning, klimatstrategi, naturvårdsplan och lagar som ändrats. Ändringen ska även förhålla sig till det regionala
arbetet med regionplan, RTI-plan och arbetet med tillväxtmotor Hässleholm-Kristianstad.
Syftet är att ange Kristianstad kommuns viljeinriktning för mark- och vattenanvändningen
inom planområdet. Målet är en fortsatt hållbar utveckling i området med strategier att hantera kommande utmaningar. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men fungerar som
vägledning för bland annat detaljplanering och bygglov samt olika myndigheters ställningstagande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom samrådshandlingen och har valt att rekommendera nämnden att yttra sig kring översiktsplanens regionala påverkan. Då översiktsplanen är en fördjupning över Kristianstad stad, har den begränsad påverkan på Simrishamns kommun och nämnden föreslås endast yttra sig kring de delar som kan tänkas ha
påverkan på Simrishamns kommun.
Förvaltningens förslag till synpunkter återges i yttrande, daterat 7 februari 2020 . Simrishamns kommun ska lämna synpunkter på samrådshandlingen senast den 9 mars 2020.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-07
Förslag till yttrande, 2020-02-07
Samrådshandling, ändring av översiktsplan för Kristianstad stad, 2019-12-06

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 40 forts

Dnr 2019/1209

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna i ärendet redovisat förslag till yttrande.
_______

Beslutet expedieras till:
synpunkter.plan@kristianstad.se

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 41

Dnr 2020/46

Projektdirektiv - Sankt Olofs avloppsreningsverk och nybyggnad av läkemedelsrening
Ärendebeskrivning
St. Olofs avloppsreningsverk är byggt med ett sandfilter som slutpolering av vattnet innan
det går ut i recipienten. Detta sandfilter är obrukbart i dagsläget då det havererat totalt och
en renovering är ett måste om funktionen ska återfås.
I samband med planeringen för renoveringen gavs en möjlighet att söka bidrag för läkemedelsrening under 2019. Fönstret för ansökan var då väldigt litet och med risken att Naturvårdsverket inte avsätter mer pengar för läkemedelsrening framöver lämnades en ansökan
in. 90% av investeringen söktes i bidrag vilket Naturvårdsverket godkände. För kommunens del innebär det 6,3 mnkr.
Genom detta bidrag och projekt kommer kommunen ha uppgraderat alla sina betydande
avloppsreningsverk med mikroföroreningsrening, ingen annan region eller kommun i världen har kommit så långt. Kommunen har även genom det generösa bidraget fått täckning
av delar av kostnaden för renoveringen av det befintliga sandfiltret då det ingår i kommande konceptlösning. Det har alltså blivit billigare med den större investeringen och bidrag än
om vi enbart renoverat det befintliga sandfiltret.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-14
Förslag till Projektdirektiv St. Olofs ARV,
Bidragsbeslut-Simrishamns kommun-läkemedelsrening 2019-06-27
Bidragsansökan, 2019-05-20
o Bilaga 1 Projektbeskrivning
o Bilaga 2 Kommunikationsplan
o Bilaga 3 CV Stefan Blomqvist
o Bilaga 4 Förkalkyl
o Bilaga 5 Processchema
o Bilaga 6 Projektsammanställning
o Bilaga 7 Broschyr Rening av mikroföroreningar vid ARV
o Grunddata
o Projektkalkyl och tidplan

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 41 forts

Dnr 2020/46

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna projektdirektiv för ombyggnad av St. Olofs ARV under förutsättning att
kommunfullmäktige beviljar erforderliga investeringsmedel i investeringsbudget
2021-2025.



Befintlig kommunikationsplan ska uppdateras.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 42

Dnr 2014/21

Projektdirektiv Trafiksituation Kivik, åtgärdsvalsstudie
Ärendebeskrivning
2014 tecknade Simrishamns kommun ett medfinansieringsavtal med Trafikverket efter en
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) kring trafiksituationen i Kivik med syfte att öka trafiksäkerheten
och framkomligheten. Avtalet omfattar följande åtgärder:
Åtgärder i den statliga infrastrukturen:
1. Väg 1613: justering av S-kurva vid Esperöd samt förbättrade mötesmöjligheter.
2. Väg 1601 samt längs enskilda vägen till Kiviks musteri: gång- och cykelväg med
enklare utformning, separerad med skiljeremsa samt förbättrade mötesmöjligheter.
3. Tätortsåtgärder på väg 9 genom Kivik. En utredning ska först genomföras vilken i
detalj ska tydliggöra utformning av fysiska åtgärder. De fysiska åtgärder som bedömts rimliga efter åtgärdsvalsstudien ingår i § 4, vilket innefattar korsningsåtgärder, hastighetssänkande åtgärder och hållplatsåtgärder samt gång- och cykelåtgärder.
Övriga åtgärder:
4. Mobility Management-plan (MM-plan) för Kivik (ska inbegripa näringslivets transporter samt trafikstyrning under evenemang/säsongstrafik).
5. Till länsstyrelsen ansöka om sänkt hastighet till 40 km/tim på väg 1601 och 1613.
6. Förbättrade parkeringsmöjligheter och infartsparkeringar vid/i anslutning till väg 9.
Medfinansieringsavtalet från 2014 innebar att Simrishamns kommun skulle stå för en kostnad om totalt 3,5 mnkr för åtgärd 2 (GC-vägen) samt kostnader för åtgärderna 4-6. Kostnaderna för åtgärderna 4-6 var ej beräknade i detta avtal.
I samband med uppstart av projektet gjorde Trafikverket hösten 2018 en ny kostnadsberäkning som nu hamnade på 10–13 mnkr för åtgärd 2 (GC-vägen). Den stora kostnadsökningen har flera orsaker, ökade produktionskostnader samt speciella förutsättningar som inte
fångades upp i den ursprungliga kalkylen.
2019 tecknades ett tilläggsavtal som komplettering till ovanstående medfinansieringsavtal
och är föranlett av de ökade kostnaderna för åtgärd 2. Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om totalt 3 899 tkr för projekt 12 568 (Åtgärder efter ÅVS Kivik).
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019, § 70, att godkänna tilläggsavtalet samt
att finansiera kostnadsökningen för projekt 12 568 om sammantaget 9 000 000 kr genom
att tillföra motsvarande medel till samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget i enlighet med följande kalkyl från Trafikverket, 2019-01-17:
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 42 forts
-

Dnr 2014/21

2019: 500 000 kr för vägplanering
2020: 1 500 000 kr för vägplaneläggning
2021: 500 000 kr för vägplaneläggning
2022: 3 130 000 kr, varav 1 630 000 kr för framtagning av förfrågningsunderlag
och 1 500 000 kr för produktion
2023: 3 260 000 kr för produktion

För det fortsatta arbetet med åtgärder efter ÅVS Kivik har nu ett projektdirektiv tagits fram
som beskriver de olika åtgärderna, ansvarsfördelning samt beräknade kostnader. Beräknade kostnader för genomförande av åtgärder som finansieras inom investeringsbudgeten
uppgår till totalt 10 567 000 kr och är fördelade enligt följande:
- Åtgärd 2: 8 890 000 kr (GC-väg)
- Del av åtgärd 6a: 1 042 500 kr (byggnation hållplats utmed väg 9)
- Del av åtgärd 6c: 635 000 kr (byggnation utökad camping)
Dessa kostnader täcks av befintlig budget inom investeringsprojektet.
Resterande kostnader för genomförande av åtgärder i enlighet med medfinansieringsavtal
beräknas till 1 405 000 kr och dessa kostnader föreslås tas inom ramen för driftsbudgeten.
Kostnaderna är fördelade enligt följande:
- Åtgärd 4: 550 000 kr (Mobility Management-plan för Kivik)
- Åtgärd 5: 15 000 kr (hastighetssänkning)
- Del av åtgärd 6a: 520 000 kr (plankostnad)
- Åtgärd 6b: 120 000 kr (plankostnad)
- Del av åtgärd 6c: 200 000 kr (plankostnad)
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-18
Projektdirektiv Åtgärder efter ÅVS Kivik, 2020-02-18
Bilaga 1 – Översiktskarta åtgärder efter ÅVS Kivik
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna projektdirektivet för Åtgärder efter ÅVS Kivik.

 Godkänna finansieringsförslagen.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 43

Dnr 2019/388

Ombudgetering/omdisponering av investeringsbudget 2019
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens investeringar uppvisade år 2019 ett överskott på totalt 67 796
tkr i förhållande till budget, fördelat på 12 182 tkr för de skattefinansierade verksamheten
och 55 614 tkr för den avgiftsfinansierade verksamheten.
 Förslaget till ombudgetering innebär att investeringsprojekten tar med sig sitt överskott/underskott från år 2019 till år 2020.
 Förslagen till omdisponering innebär att investeringsmedel omfördelas från investeringsprojekt som inte behöver investeringsmedel i närtid, till investeringsprojekt i
behov av medel.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-18
Bilaga – förslag till ombudgetering/omdisponering av investeringsmedel
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna förslag till ombudgetering och omdisponering från 2019 till 2020 enligt
bilaga, daterad 2020-02-27.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 44

Dnr 2019/450

Likviditetsbudget för exploatering 2020
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsbudget för 2020.
Budgeten omfattar de redan befintliga exploateringsprojekten samt två nya och alla har
respektive projekts ackumulerade kostnader och intäkter som ingångsvärde (kolumn Ack
budget t.o.m. 2019). I kolumnen Ack prognos t.o.m. 2020 anges en uppskattning av vilka
utgifter och inkomster respektive exploateringsprojekt kommer att ha under året.
Det innebär inte nödvändigtvis, att ett exploateringsprojekt som i år endast förväntas ha
utgifter, i slutändan kommer att bli ett förlustprojekt och vice versa. Det är också vanligt
att ett exploaterings-projekt börjar med att generera utgifter: detaljplan, fastighetsbildning,
infrastrukturutbyggnad etcetera och att det är först när dessa investeringar är gjorda som
mark/tomter kan börja säljas och inbringa inkomster för projektet.
Vissa äldre projekt är behäftade med historiska kostnader som kommer att medföra att projektet så småningom redovisas med förlust. Likaså kan vissa projekt, som till exempel kräver sanering eller där markvärdet är lågt, att bli förlustprojekt. Meningen är att exploateringskalkyler i alla projektets skeden ska hjälpa oss att identifiera dessa projekt och så tidigt som möjligt bedöma förlustens storlek. I gengäld kommer projekt med höga markvärden att ge större inkomster än utgifter för kommunen. När det gäller externa exploateringsprojekt, där kommunen inte äger marken som exploateras, gäller självkostnadsprincipen –
kommunen bedömer vad det kommer att kosta att bygga ut kommunal infrastruktur och det
är denna summa som exploatören ska ersätta.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-24
Förslag till exploateringsbudget för 2020
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna likviditetsbudget för exploatering, för samhällsbyggnadsnämnden 2020.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 44 forts

Dnr 2019/450

Anteckning till protokollet
Nämnden godkänner att Ing-Marie Jacobsen (FI) lägger protokollsanteckning som bilaga
till protokollet.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 45

Dnr 2019/450

Investeringsbudget 2020 (-2022), skattefinansierat
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2019, § 257 budgeten för åren 2020–
2022. I beslutet tilldelades nämnderna investeringsramar för respektive år. Samtidigt gavs
nämnderna i uppdrag att senast under februari månad återkomma med förslag till vilka
investeringsprojekt som ska genomföras inom de beslutade ramarna.
Härefter har kommunstyrelsen 15 januari 2020, § 7, beslutat om en ny investeringsbudgetprocess för samhällsbyggnadsnämnden innebärande att nämndens ska anta en investeringsbudgetskrivelse för åren 2021–2025 senast den 26 mars 2020.
Nu föreligger samhällsbyggnadsnämndens förslag till fördelning av investeringsramen
avseende den skattefinansierade verksamheten för 2020 (–2022), inklusive ombudgeteringar från 2019 samt omdisponeringar.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-19
Förslag investeringsbudget 2020 (–2022) (efter omdisponeringar) skattefinansierade
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för interna överläggningar mellan klockan 14.25-14.35.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att regelbundet redovisa enskilda investeringsprojekt vid nämndens sammanträden.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslag till investeringsprojekt för samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet 2020 (-2022).

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

33

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-02-27

§ 45 forts

Dnr 2019/450

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

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 46

Dnr 2019/450

Investeringsbudget VA 2020 (-2022)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2019, § 257, budgeten för åren 2020–
2022. I beslutet tilldelades nämnderna investeringsramar för respektive år. Samtidigt gavs
nämnderna i uppdrag att senast under februari månad återkomma med förslag till vilka
investeringsprojekt som ska genomföras inom de beslutade ramarna.
Härefter har kommunstyrelsen den 15 januari 2020, § 7, beslutat om en ny investeringsbudgetprocess för samhällsbyggnadsnämnden innebärande att nämnden ska anta en investeringsbudgetskrivelse för åren 2021–2025 senast den 26 mars 2020.
Nu föreligger samhällsbyggnadsnämndens förslag till fördelning av ramen avseende VAverksamhetens investeringsbudget för 2020 (–2022), inklusive ombudgeteringar från 2019
samt omdisponeringar.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-19
Förslag investeringsbudget 2020 (–2022) (efter omdisponeringar) VA
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att två gånger om året, vid nämndens
sammanträden, redovisa enskilda investeringsprojekt.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslag till investeringsprojekt för VA-verksamheten 2020 (–2022).

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 47

Dnr 2020/157

Byte av namn på samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
För att tydliggöra ansvaret mellan samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden, både internt och externt, föreslås att samhällsbyggnadsnämnden byter namn till samhällsplaneringsnämnden.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-19
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Samhällsbyggnadsnämnden byter namn till Samhällsplaneringsnämnden den 1 maj
2020.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 48

Dnr 2020/11

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Kommunstyrelsens beslut 2020-02-12, § 29 - Projektslutrapport, fastigheter som resultatenhet (med remissvar från BUN, SOC och KFN)
2. Förvaltningsrättens dom: - Göran Bengtssons överklagande av nämndens beslut
2019-03-11 (ställa sig bakom förvaltningens förslag till överenskommelse daterad
den 11 juli 2018 för anslutning av fastighet utanför verksamhetsområde) Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
3. Policy - Informationssäkerhet (kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27 + Policydokument
4. Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § Motion från Mats Bengtsson © och
Carl-Göran Svensson © bygg en hall för fotboll inomhus
5. Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 14 - Aktualitetsprövning av översiktsplanen
6. Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 12 - Markanvisning del av Mellby 2752
och 3121 - Kiviks Bostads AB
7. Ekonomisk uppföljning under 2020, kommunstyrelsens beslut
8. Kommunstyrelsens beslut 2020-01-15, § 7 - Budgettidplan 2021
9. Kommunstyrelsens beslut 2019-12-0, § 261 - Avtal för de nationella turismcykellederna Sydostleden och Sydkustleden
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

37

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-02-27

§ 49

Dnr 2020/13

Aktuell information
Årsbokslut 2019 – enheterna presenterar under året genomförda aktiviteter kopplade till
kommunfullmäktiges mål
Sea Art Festival – Ann-Sofie Pellas, översiktsplanerare redogör Street Corners önskemål
med deras projekt.
Verksamhetsbesök under våren. Inbjudan skickas ut.
1 april 2020 planeras för en nämndmåldag.
Graffitplanket i Södra planteringen – bygglov fram till september 2021
Volymer gräsklippning – Susanna Söderberg, AC gata/park redogör:
2017 – 20 rundor = 2,4 mkr
2018 – 14 rundor = 2,03 mkr
2019 – 16-17 rundor = 1,11 mkr (egen regi)
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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