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§ 64

Dnr 2020/14

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


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

_____
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§ 65

Dnr 2020/18

Fastställande av föredragningslista och genomgång av ärenden
Dagens sammanträde inleds med genomgång av ärendena på föredragningslistan.
En del ärenden presenteras av närvarande tjänstepersoner.
Nyrekryterad personal presenterar sig:
Kjetil Löseth, enhetschef gata/park, driftenheten
Pia Bocander, enhetschef städ och service
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde:
Val av representanter till olika intresseorganisationer
Aktuell information

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

6

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-04-29

§ 66

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 2020-04-21

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.



En utvärdering av sommarens verksamheter avseende upplåtelser av allmän platsmark
ska ske och redovisas.

_______
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§ 67

Dnr 2020/22

Ekonomisk rapport 2020-01-01--2020-03-31
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende
perioden januari-mars 2020.
Skattefinansierade verksamheter (exklusive Avslut av exploateringsprojekt) bedöms ha ett
underskott på 1 150 tkr avseende driften, varav 1 000 tkr härrör från kostverksamheten och
150 tkr från MBK-verksamheten.
Kostverksamhetens prognostiserade underskott beror på lägre intäkter, som i sin tur beror
på minskade volymer avseende pedagogiska måltider (sena beslut i BUF), samt minskad
intern försäljning och minskade volymer på frukost och mellanmål från BUF. Avseende
MBK-verksamheten beror det prognostiserade underskottet på lägre intäkter på grund färre
mätningsuppdrag och ökade kostnader för kartunderlag.
Övriga skattefinansierade verksamheter bedöms hålla budget.
Avslut av exploateringsprojekt förväntas ha ett överskott på 4 821 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 resultatpåverkande nettoöverskott.
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt avseende VA-verksamheten bedöms sammantaget leda till ett överskott på 14 478 tkr. Anläggningsavgifter förväntas resultera i ett
överskott på 1 000 tkr.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-21
Ekonomisk rapport per mars 2020
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§ 67 forts

Dnr 2020/22

Överläggningar
Jonas Eriksson, biträdande kostchef redogör för kost-enhetens intäktsbortfall orsakad av
färre antal beställda portioner. Även om det går åt färre råvaror finns det kostnader man
inte kan påverka. Diskussioner förs huruvida covid-19 påverkar nämndens ekonomiska
förutsättningar. Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef redogör för hur förvaltningen
fått i uppdrag att dokumentera ekonomiska avvikelser som kan härledas från covid-19.
Tilläggsyrkanden
Lars Johansson (S): De lägre intäkterna inom kostenhetens verksamhet förorsakade av covid-19 ska täckas av statsbidrag. Begäran ska ställas till Kommunstyrelsen.
Mats Arnoldsson (L): Uppdra åt förvaltningen att ta fram möjliga åtgärder för att nå budget
i balans 2020.
Kaj Ovesson (M): Det är för tidigt att ta ställning till åtgärder föranledda av covid-19, inga
specifika åtgärder för närvarande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Lars Johanssons tilläggsyrkande och finner att nämnden
beslutat avslå yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Mats Arnoldssons tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat avslå yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Kaj Ovessons tilläggsyrkande (motförslag) och finner att
nämnden beslutat bifalla yrkandet.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per mars 2020.



Det är för tidigt att ta ställning till åtgärder föranledda av covid-19, inga specifika åtgärder för närvarande.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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§ 68

Dnr 2020/221

Sea Art Festival
Ärendebeskrivning
Sea Art Festival är ett samverkande konstprojekt som arrangeras av föreningarna Street
Corner och Street Art Österlen och som sammanfattas i en festival. Festivalen planeras att
äga rum i slutet av sommaren och föreningarna önskar att under festivalen skapa ett tillfälligt marint konststråk i hamnens industriområde längs med Branteviksvägen. Syftet med
festivalen är enligt föreningarna att levandegöra centrum, stimulera besöksnäringen samt
att aktivera unga vuxna och möjliggöra en meningsfull fritid. Festivalen kommer att vara
öppen för alla och ha ett marint tema och konsten kommer att bestå av väggmålningar samt
kreativa workshops.
Föreningarna önskar att i samband med festivalen smycka ett urval av kommunens byggnader och anläggningar inom hamnområdet och inkom den 11 mars 2020 med en förfrågan/ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden. De aktuella byggnaderna/anläggningarna i
ansökan är:
-

Norra hamnpiren (kallad vågbrytaren i ansökan)
Simrishamn 2:46 (gamla isfabriken)
Låg betongmur i hamnen (kallad pandangen i ansökan)
Naturstensmur intill Marint centrum
Konservfabriken 11

Murarna och vågbrytaren, samt byggnadernas fasader önskas att målas med marint tema
och inspiration tas från Österlens miljöer, havet och fisket. Undantaget är naturstensmuren
intill Marint centrum där Street Art Österlen och Street Corner istället för att måla, önskar
att skapa installationer för att ge festivalen en extra dimension.
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§ 68 forts

Dnr 2020/221

Karta tillhörande ansökan.
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§ 68 forts

Dnr 2020/221

Förtydligande bilder, bild på norra hamnpiren (vågbrytaren) (1) saknas.
Förvaltningens bedömning är generellt positiv till festivalens syfte som faller väl in under
samhällsbyggnadsnämndens mål, såsom:
- Öka Simrishamns stadskvaliteter
- Utveckla handelshamnen i Simrishamn
- Trygga och tillgängliga utemiljöer
- Nya mötesplatser – skapa mer liv i både staden och byarna.
Projektet faller även väl in under kommunfullmäktiges mål om att kommunen ska utveckla nyanländas och ungdomars möjlighet till sysselsättning och bosättning. Under året kommer även kommunen via Marint centrum att genomföra projektet ”Havsåret” vars syfte är
att uppmärksamma kommunens arbete med havsfrågor.
För att garantera ett lyckat projekt måste kostnader för återställning av konstverken säkerställas, en plan för återställning saknas dock i själva ansökan.
Alla byggnader och anläggningar, förutom Konservfabriken 11, ligger inom riksintresse
för kulturmiljövården. I ansökan saknas skisser och mer specifik information kring konstverkens motiv, storlek och färgskala, vilket är nödvändigt för att bedöma konstverkens
påverkan på riksintresset.
Justerandes sign
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§ 68 forts

Dnr 2020/221

Under 2020 planeras att renovera fasaden på den gamla isfabriken, Simrishamn 2:46, varpå
det finns möjlighet att utreda om festivalen skulle kunna använda fasaden innan renoveringen genomförs.
Finansiering
Enligt nuvarande förslag/ansökan står varje fastighetsägare för sina bygglovsansökningar
och där till hörande kostnader och ansvarar för eventuellt behov av återställande i de fall de
inte önskar att medverka vid ommålning vid kommande festivaler, detta gäller både kommun och privata fastighetsägare.
Föreningarna har beviljats ett kulturarrangörsbidrag från Kultur- och fritidsnämnden på
38 000 kr och föreningarna har även sökt medel ur Yngve Östbergs Donationsfond. Projektet finansieras även av sponsorer, ideellt arbete och viss ersättning från enskilda fastighetsägare.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-13
Presentation från Street Corner, 2020-04-15
Fastighetsansökan, 2020-03-10
Bilaga fastighetsansökan, 2020-03-10
Beslut kultur- och arrangörsbidrag, 2020-02-25, § 4
Presentation från Street Corner, 2020-02-05
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att begära kompletterande information från
arrangörerna av Sea Art gällande:
o Skisser av målningarna/konstverken
o Plan för återställande inklusive ekonomiska garantier
o Förtydligande av finansiering



Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda eventuella arbetsmiljöansvaret i
samband med målning på kommunens byggnader och anläggningar.
_______
Beslutet expedieras till:
Street Art Österlen
Street Corner

Justerandes sign
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§ 69

Dnr 2020/93

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Simrishamns stad
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 30 november 2015, § 216 Framtiden – Översiktsplan för
Simrishamns kommun. Översiktsplanen överklagades och vann sedan laga kraft den 15
mars 2017.
Översiktsplanen är kommunens övergripande strategiska dokument som beskriver kommunens viljeinriktning angående mark- och vattenanvändningen och är ett vägledande dokument hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas.
I enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun
ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen, varav följer att kommunfullmäktige minst en gång under mandatperioden ska pröva om översiktsplanen är aktuell i
förhållande till kraven i PBL 3 kap. 5 §.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2020, § 14, att godkänna aktualitetsprövningen av Simrishamns kommuns översiktsplan, innebärande att översiktsplanen är i huvudsak aktuell samt att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till en fördjupning av Simrishamns stad.
Arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Simrishamns stad beräknas
ta cirka två år. Föreliggande förslag till projektdirektiv beskriver projektets syfte - att förtydliga översiktsplanens intentioner kring stadens framtida utveckling samt att fördjupningen av översiktsplanen ska utgöra ett underlag för att kunna fatta strategiska beslut för
en långsiktig och hållbar utveckling av Simrishamns stad inklusive hamnområdet.
Finansiering
Projektet finansieras inom befintlig driftbudget för samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-13
Förslag till projektdirektiv för Fördjupning av översiktsplan för Simrishamns stad, 202003-13
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-01-27, § 14
Rapport - Aktualitetsprövning av Simrishamns kommuns översiktsplan, 2020-01-27, § 14
Länsstyrelsen sammanfattade redogörelse, 2019-03-21
Framtiden, översiktsplan för Simrishamns kommun, KF 2015-11-30, § 216
Justerandes sign
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§ 69 forts

Dnr 2020/93

Överläggningar
Lars Johansson (S) uttrycker oro för tidplanen och menar på att det krävs resursförstärkningar. Resurs som arbetar med projektet på 50% är för lite.
Förslag till beslut på sammanträdet - tillägg
Lars Johansson (S): Arbetet ska tillföras personella resurser motsvarande en heltidstjänst.
Carl-Göran Svensson (C): Uppmana förvaltningen att upprätta redovisning av tidplanen
utan utökade resurser, eventuell ställning tas senare inom befintliga medel. (motförslag)
Beslutsgång
Ordförande ställer Lars Johanssons förslag mot Carl-Göran Svenssons förslag och finner
att nämnden beslutat enligt Carl-Göran Svenssons förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för Carl-Göran Svenssons förslag
NEJ-röst för Lars Johanssons förslag
Omröstningsresultat
Med 7 JA-röster (Kristina Åhberg (M), Henric Appelkvist (M), Mats Arnoldsson (L), Kaj
Ovesson (M), Fredrik Ramberg (SD), Jan Dahl (SD), Carl-Göran Svensson (C)) mot 5
NEJ-röster (Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Mats Sundbeck (V), Kjell Dahlberg (ÖP)) beslutar nämnden enligt Carl-Göran Svenssons förslag.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna förslag till projektdirektiv för Fördjupning av översiktsplan för Simrishamns stad.



Uppmana förvaltningen att upprätta redovisning av tidplanen utan utökade resurser,
eventuell ställning tas senare inom befintliga medel.
_______

Justerandes sign
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§ 69 forts

Dnr 2020/93

Beslutet expedieras till:
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Simrishamns Bostäder AB/Simrishamns Näringslivsutveckling AB
Österlens Kommunala Renhållnings AB, ÖKRAB
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

Justerandes sign
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§ 70

Dnr 2018/958

Biogas Ystad Österlen - val av representanter
Ärendebeskrivning
Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente, senast antaget av kommunfullmäktige den
25 mars 2019, § 76, företräder samhällsbyggnadsnämnden Simrishamns kommun i Biogas
Ystad Österlen ekonomisk förening.
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
tillhandahålla medlemmarna biogas från tankstationer och biogasanläggningar i Ystad-Österlenregionen.
Medlemskap kan förvärvas av juridiska och fysiska personer som kan följa föreningens
stadgar och dess beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 april 2015 att utse Klas Göthe att vara samhällsbyggnadsnämndens representant i Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening.
Inför föreningsstämman i maj 2020 har nu samhällsbyggnadsnämnden att utse ett ombud,
samt en ordinarie representant och en suppleant till styrelsen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-19
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2015-04-16, § 52
Stadgar för Biogas Ystad Österlen, 2012-05-08
Överläggningar
Syfte med projektet diskuteras. Vad förväntas av representant från samhällsbyggnadsnämnden? Företagets ekonomiska status och driftsform bör granskas. Preliminärt datum
för föreningens årsstämma är den 27 maj 2020.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Hemställa hos kommunstyrelsen att utreda föreningens ekonomiska status. Fördelar med medlemskap ska vägas mot risker.

 Uppdra åt presidiet att fatta beslut om representanter.
_______
Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 71

Dnr 2019/919

Anslutning till kommunalt VA, Gislöv 6:7
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren till Gislöv 6:7 har begärt politisk behandling av sin ansökan att ansluta
sin fastighet till kommunalt VA. Detta på grund av att VA-avdelningen och Länsstyrelsen
tidigare gett negativa besked i frågan. Fastighetsägaren framför följande i sin skrivelse till
kommunen:
Hej.
Vi skulle vilja koppla på kommunalt vatten/avlopp till vår fastighet.
Gislöv 6:7 Gislingavägen 53 272 92 Simrishamn.
Har fått avslag tidigare från kommunen Dnr 2019/919.
Anledning är att vi är utanför verksamhetsområdet. Jag har egen brunn som är naturlig killa.
Orolig för att vid stora nederbördsmängder som hände i höstas få in ytvatten i systemet.
Tanken var att använda denna till mitt lantbruk och säkra hushållet med kommunalt.
Behöver förändra vårt avlopp eftersom efterföljande rening inte godkänd av Miljöförbundet.
Min mark består av fet lerjord och är inte riktigt lämpad för en infiltration.
Även avslag från Länsstyrelsen Dnr.567-2489-2020.
Fastigheterna runt om oss är kopplade och vi har inte mer än ca 100 m till närmsta granne Gislöv
184:2.
Kan själv ombesörja grävning.
Efter samtal med Johan Nyholm tänker jag ansöka ännu en gång.
Jag vet hur regelverket ser ut men man kan kanske vara lite flexibel i beslut med tanke på vårt
läge och att man frivilligt vill ansluta. På karta ser man att det bara är vår fastighet kvar i området.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-20
E-post från fastighetsägaren, 2020-02-18
Länsstyrelsens beslut - begäran om inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, 2020-02-14
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 71 forts

Dnr 2019/919

Avslag på inkommen VA-ansökan Gislöv 6:7, 2019-10-14
Karta Gislöv 6:7
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Avslå fastighetsägaren till Gislöv 6:7:s begäran om anslutning till kommunalt VA i
enlighet med VA-avdelningens och Länsstyrelsens tidigare svar.



Det finns inte tillgång och möjlighet att erbjuda anslutning till kommunalt VA.

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägaren till Gislöv 6:7

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 72

Dnr 2019/667

Kommunalt VA, Simris 16:114
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren till Simris 16:114 framställer, i skrivelse till samhällsbyggnadsnämnden
daterad 2020-03-16, att denne anser att:
VA-anslutningsavgiften för fastigheten Simris 16:114 skall anses till fullo betald och inga
ytterligare VA-anslutningsavgifter skall tillkomma. Detta eftersom fastighetsägaren anser
att denne har lidit förmögenhetsskada på grund av vilseledande uppgifter från VA-huvudmannen i anslutning till köp av fastigheten under sommaren 2019.
Strax innan sommaren 2019 inkom nuvarande fastighetsägare till Simris 16:114 med en
fråga om VA-anslutningsavgifterna för gällande fastighet var betald till VA-avdelningen.
Detta eftersom ett intresse fanns att förvärva fastigheten när den vara till salu.
VA-avdelningens svar:
Anläggningsavgift för anslutning till vatten och spillvatten är betald 2003-01-31 kostnad
64 250 kr inkl moms, betald av Charlotte Lockett.
Anslutning till dagvatten är inte betald och dagvattenledning är inte lagd fram till fastigheten.
När fastighetsägaren efter köpet återkommer för att få mer detaljerad information om hur
inkoppling till kommunens ledningar ska gå till upptäcks att förbindelsepunkten har reglerats bort från stamfastigheten Simris 16:114 och numera tillhör Simris 16:157.
Detta gjordes i samband med avstyckning som genomfördes 2007. I bilaga ”Avstyckning
förrättning Simris 16_157” framgår att betald förbindelsepunkt följer med till Simris
16:157 som räknas som bostadsfastighet. Kvar på stamfastigheten 16:114 finns endast ekonomibyggnader utan byggrätt för bostadshus.
VA-avdelningen har ingen möjlighet att ta på sig säljarens informationsplikt i en fastighetsförsäljning då detta inte ligger inom ramen för lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Det reglerar således inte förhållande som ligger utanför denna lagstiftning.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-20
Fastighetsägaren skrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-03-16
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 72 forts

Dnr 2019/667

Avstyckning förrättning Simris 16:157, 2007-08-22
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Avslå begäran från fastighetsägaren till Simris 16:114 om att anslutningsavgifterna
skall anses till fullo betalda.
_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägaren till Simris 16:114

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 73

Dnr 2020/163

Nya förutsättningar för båtplatsavtal för 2021
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar initiativ till en förändring av gällande båtplatsavtal.
I det nya avtalet tydliggörs den enskilde båtplatsinnehavarens ansvar för att Samhällsbyggnadsnämnden över tiden har såväl korrekta kontaktuppgifter som uppgifter rörande båten.
Det individuella avtalet ska båtplatsinnehavaren/ägaren skriva under som genom undertecknandet förväntas leva upp till de krav som ställs i de separat bilagda ”Ordningsreglerna
och Allmänna Villkoren”.
Kontaktuppgifterna och uppgifterna rörande båten förväntas bidra till att Samhällsbyggnadsförvaltningen vid behov och på ett tidigt stadium kan genomföra nödvändiga åtgärder
till exempel flytta eller länspumpa en båt, kräva fullgörande av betalningsskyldighet m.m.
Genom tydliga ordnings- och säkerhetsregler uppmärksammas båtplatsinnehavaren på vad
Samhällsbyggnadsnämnden förväntar sig i samband med vistelse i någon av kommunens
hamnar.
Även kommunens/Samhällsbyggnadsnämndens skyldighet att se till att båtplats, kaj och
bryggor är i ett säkert och fullt brukbart skick och att förtöjningsmöjligheterna är goda tydliggörs i de Allmänna Villkoren.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-01
Förslag till nytt båtplatsavtal för fritidsbåtar i kommunens hamnar och till detta avtal bilagda Ordningsregler och Allmänna Villkor
Tidigare båtplatsavtal:
o Båtplatsavtal som tillämpades fr.o.m. april 2017
o Båtplatsavtal som tillämpades fr.o.m. april 2005
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


godkänna förslag till nytt båtplatsavtal för fritidsbåtar i hamnarna i Simrishamn,
Vik, Vitemölla, Kivik, Baskemölla, Brantevik och Skillinge med till avtalet bilagda
”Ordningsregler och Allmänna Villkor”.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

22

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-04-29

§ 74

Dnr 2020/324

Exploateringsbudget 2020 och 2021-2025, revidering
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) beslutade 27 februari 2020, § 44, att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till exploateringsbudget för 2020. Exploateringsbudgetärendet lyftes dock ur KSAU:s föredragningslista då det visade sig att mallen inte var
optimal och dessutom hade ny information gjort att SBN:s nya prognos för 2020, som togs
fram strax efter beslutet i SBN, gavs delvis andra, uppskattade värden.
I det nya, reviderade förslaget till exploateringsbudget 2020, finns två nya kolumner: en för
ackumulerad prognos 2020 balanspåverkande och en för ackumulerad prognos 2020 resultatpåverkande. Den ena kolumnen visar hur exploateringsverksamheten förväntas påverka balansräkningen den andra hur den förväntas påverka resultaträkningen 2020. De två
första kolumnerna visar, precis som i det tidigare förslaget, varje projekts ingångsvärde vid
årets början respektive vilka utgifter och inkomster det förväntas få under 2020. Det nya
förslaget har dessutom reviderats för att harmoniera med den senast gjorda prognosen för
exploateringsverksamheten 2020.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 1 april 2020, § 57, att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till exploateringsbudgetskrivelse 2021–2025. Det har emellertid
visat sig, att förvaltningen av misstag råkat räkna in årets kostnader även under perioden
2021–2025 för exploateringsprojekt 13627 (Skansen etapp II), 2) samt ange fel kostnader
för projektledning för projekten 13632 (Simris 206:1 vid återvinningscentralen) och 13535
(Mellby 27:52). Sammantaget innebär revideringen en minskning av kostnaderna i förhållande till det förra förslaget.
Eftersom budget 2020 ändå måste lyftas för nytt beslut önskar förvaltningen även lyfta den
reviderade exploateringsbudgetskrivelsen för 2021–2025 för nytt beslut, så att båda budgetförslagen stämmer när de går vidare för beslut.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-16
Förslag till exploateringsbudget för 2020
Förslag till exploateringsbudgetskrivelse för 2021–2025
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse för exploateringsbudget 2020, 2020-0224
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse för exploateringsbudget 2021-2025,
2020-03-13
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 74 forts

Dnr 2020/324

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna exploateringsbudget för Samhällsbyggnadsnämnden 2020.



Godkänna exploateringsbudgetskrivelse för Samhällsbyggnadsnämnden 20212025.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 75

Dnr 2019/766

Detaljplan för Rörum 11:19 - samråd
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i anslutning till Knäbäckshusens by, vid vägen som leder till Knäbäckshusens strand (Rörums strand) och utgörs av del av fastigheten Rörum 11:19. Planområdet
omfattas idag av parkeringsplatser som används av besökare samt delvis av boende i området. Vidare omfattas planområdet av parkmark och plantering på allmän plats. Planområdet
är cirka 3000 kvadratmeter stort. Inom planområdet finns en befintlig tennisbana, för övrigt
är inte detaljplanområdet bebyggt. Planområdet är beläget cirka 250 meter från havet. Berörd fastighet Rörum 11:19 ägs av Simrishamns kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är sökande för detaljplanändring för Rörum 11:19 och
positivt planbesked beslutades av Samhällsbyggnadsnämnden den 26 september 2019, §
200.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka antal parkeringsplatser, för framförallt besökare, under badsäsongen. Syftet är vidare att ta ett helhetsgrepp om platsen och
även göra tennisbanan planenlig.
Gällande detaljplan är från 1958 och anger planområdet som allmän platsmark, park och
plantering. Under sommaren råder det mycket högt tryck och efterfrågan på parkeringsplatser vid Knäbäckshusen vilket leder till många felparkerade bilar som försvårar framkomligheten för räddningstjänst och renhållningsfordon.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen och Miljöbalken att
en miljöbedömning behöver göras. En behovsbedömning har gjorts och samråtts med
Länsstyrelsen. Behovsbedömningen visar att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
upprättas till plansamrådet.
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats av Simrishamns kommun (2020-0415) då planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt den behovsbedömning
som upprättats för planen. Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar inventering av arterna
hasselmus, sandödla och backsippa inom planområdet samt en bedömning av planförslagets påverkan på arterna. Vidare framgår det även i MKB:n hur planförslaget kan anpassas
för att arterna inte ska påverkas av planförslaget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 75 forts

Dnr 2019/766

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-15
Plankarta med planbestämmelser, 2020-04-15
Planbeskrivning, 2020-04-15
Illustrationsskiss, 2020-04-15
Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Rörum 11:19, 2020-04-15
Utredning angående skyddade arter enligt artskyddsförordningen i området kring Knäbäckshusen, 2020-03-31
Checklista för barnkonsekvensbeskrivning Rörum 11:19, 2020-02-17
Samråd om undersökning av betydande miljöpåverkan av detaljplan för Rörum 11:19 i
Knäbäckshusen i Simrishamns kommun, 2020-02-11
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-01-15
Jäv
Lars Johansson (S) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i
ärendet. I hans ställe tjänstgör Carl Strömberg (M). Jan-Erik Persson (S) utses till att justera paragrafen.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT



Godkänna detaljplan för Rörum 11:19 för samråd.
Godkänna Miljökonsekvensbeskrivningen för samråd.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 76

Dnr 2017/569

Detaljplan för del av Simris 206:1, 20:31 och 20:33, Stengården avloppsreningsverk - samrådshandlingar samt godkännande av samrådsredogörelse för planprogram
Ärendebeskrivning
Detaljplaneområdet ligger omkring 3 km söder om Simrishamn och utgörs av delar av fastigheterna Simris 206:1, 20:31 och 20:33, vilka samtliga ägs av Simrishamns kommun.
Planområdet innehåller kontorsbyggnader, betesmark och avloppsreningsverk med tillhörande anläggningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens VA-avdelning har tagit initiativ till planen och planbesked beviljades av samhällsbyggnadsnämnden den 19 oktober 2017 § 167. VA-avdelningen vill genom planläggning skapa bättre utvecklingsmöjligheter för sin verksamhet på
Stengården i framtiden.
Avloppsreningsverket ligger inom område för landskapsbildskydd vilket innebär att dispens från skyddet nu krävs från länsstyrelsen vid varje enskild åtgärd som planeras. Utöver
det omfattas planområdet av flera riksintressen som gör bygglovsprocesserna omfattande.
Genom planläggning behöver dispens inte sökas vid varje enskilt fall utan påverkan på
landskapsbildskydd och riksintressen prövas i planprocessen.
Syftet med planen är att ta ett helhetsgrepp kring fastigheterna för att i framtiden få bättre
utvecklingsmöjligheter för reningsverkets verksamhet.
Detaljplaneområdet ligger inom översiktsplanens pausområde samt riksintressena för högexploaterad kust/kustzon, rörligt friluftsliv och riksintressen för turism och friluftsliv. Detaljplanen angränsar till riksintresse för friluftsliv, hela planområdet omfattas av riksintresse för naturvård.
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande och planprogram. Planprogrammets syfte är
att i ett tidigt skede samla in kunskap och synpunkter från berörda och myndigheter. Planprogrammet redovisar översiktligt hur VA-avdelningen vill utveckla sina fastigheter i
framtiden för att kunna uppföra en pyrolysanläggning eller en biogasanläggning. Planprogrammet var föremål för programsamråd under tiden 17 augusti 2019 till 16 september
2019.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen och Miljöbalken att
en miljöbedömning behöver göras. En behovsbedömning har gjorts och samråtts med länsJusterandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 76 forts

Dnr 2017/569

styrelsen. Behovsbedömningen visar att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska upprättas.
En MKB har upprättats och omfattar påverkan på Natura 2000-området, miljöpåverkande
och tillståndspliktig verksamhet (reningsverk), verksamhetens miljöpåverkan på omgivande värden, risker för omgivningen i eller i närheten av planområdet på grund av utbyggnad
av reningsverket, risker att verksamheten överträder miljökvalitetsnormerna, utökad trafikoch bullerproblematik, markföroreningar och riskhantering för transportvägar. MKB:n tar
utgångspunkt i tre olika alternativ: nollalternativ samt pyrolys- respektive biogasanläggning.
Finansiering
Framtagandet av detaljplanen inklusive tillhörande utredningar bekostas av VA-verksamheten enligt upprättat plankostnadsavtal.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-16
Plankarta med planbestämmelser, 2020-04-16
Planbeskrivning, 2020-04-16
Checklista för barnkonsekvensbeskrivning, 2020-02-11
Samrådsredogörelse för planprogram, 2019-11-25
Miljökonsekvensbeskrivning Stengårdens reningsverk, 2019-09-24.
Planprogram, 2019-05-08
Behovsbedömning, 2019-05-08
Översiktlig bedömning av naturmiljö och ekosystemtjänster på fastigheterna Simris 20:31,
del av 20:33 och del av 206:1, 2018-11-08
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna detaljplan för delar av Simris 206:1, 20:31 och 20:33, Stengårdens avloppsreningsverk, för samråd.



Godkänna Miljökonsekvensbeskrivningen för samråd.



Godkänna samrådsredogörelsen för planprogrammet.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningens VA-avdelning
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 77

Dnr 2020/256

Planbesked Hammenhög 6:5, 6:10-11 och del av 27:9.
Ärendebeskrivning
Begäran om planbesked för Hammenhög 6:5, 6:10-6:11 och del av 27:91 inkom den 18
mars 2020.
Berörda fastigheter ägs av Simrishamns kommun och är delvis planlagda.
I ansökan framgår det att kommunen har fått förfrågan om att sälja den berörda delen av
Hammenhög 27:91 som verksamhetsfastighet.
Aktuell yta (Hammenhög 27:91), är planlagd som park/plantering, det vill säga mark som
inte får bebyggas.
För närvarande har kommunen ingen verksamhetsmark att erbjuda i Hammenhög.
Det finns två angränsande, kommunägda och avstyckade fastigheter, Hammenhög 6:10 och
6:11, utom detaljplan, som är lämpliga för verksamheter, men för att kunna förse dem med
tillfart och göra dem säljbara, är det lämpligt att ta ett större grepp kring frågan för att skapa en planreserv för verksamhetsmark i Hammenhög.
Mer verksamhets-/industrimark skulle kunna möjliggöra en expansion även för Lantmännen i framtiden, även om det i dagsläget inte finns något uttalat behov.
I ett tredje alternativ skulle även den kommunalägda fastigheten Hammenhög 6:5 kunna
planläggas som verksamhetsyta. Marken arrenderas idag som jordbruksmark.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför valt att ta fram tre exploateringskalkyler.
Planförslaget ansluter till nämndmålen Levande landsbygd, Hållbar effektiv resurshantering samt God beredskap för verksamhetsområden.
Utveckling av område i anslutning till befintligt verksamhetsområde bedöms vara positivt
liksom genomförbarheten av planläggningen som bedöms vara okontroversiell.
Tre alternativa avgränsningar av planområdet redovisas i tre alternativ i exploateringskalkyler med tillhörande kartor.
Alternativ stor (som inkluderar Hammenhög 6:10, 6:11 och 6:5) innebär att kommunen
frigör ytterligare cirka 67 050 m2 verksamhetsyta i Hammenhög.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 77 forts

Dnr 2020/256

Alternativ mellan (som inkluderar Hammenhög 6:10 och 6:11, del av 6:5) innebär att kommunen frigör ytterligare cirka 52 000 m2 tillgänglig verksamhetsyta i Hammenhög.
Alternativ liten innebär att kommunen enbart planlägger för del av fastigheten Hammenhög 27:91 där det idag finns en intressent, cirka 10 400 m2 verksamhetsyta.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-15
Exploateringskalkyl, tre alternativ 2020-04-15
Ansökan om planbesked, 2020-03-18
Plankarta Hammenhög 23, laga kraft 2018-06-29
Plankarta Hammenhög 7, laga kraft 1972-07-24
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Bevilja positivt planbesked för att ta fram detaljplan för
Hammenhög, del av 27:91 i enlighet med exploateringskalkyl liten.



Planprövning sker genom standardförfarande.



Planarbete initieras och bekostas av exploateringsprojektet.



Planhandlingar och utredningar kan upprättas av externa konsulter.



Exploateringsprojektet startas härmed.

Nya planbesked tidsbegränsas till 2 år. Om planarbete inte påbörjats inom 2 år, ges
möjlighet att ansöka om förlängning med ett år i taget. Har perioden passerats får nytt
planbesked sökas.
_______
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Dnr 2015/377

Detaljplan för Sandby 65:2-5 m fl - samråd
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 september 2015, § 143 att bevilja planmedgivande efter att fastighetsägarna till Sandby 65:2-5 ansökt om planbesked.
Syftet med planen är att pröva att ändra markanvändningen till kvartersmark för bostadsändamål på mark som i gällande detaljplan är avsedd för hotell, restaurang och handel. En
stor del av området planläggs om som naturmark och befintlig väg planläggs för sitt ändamål.
I översiktsplanen anges området Kyhl Mälarhusen som ett område som är restriktivt för ny
bebyggelse vilket innebär att områdets natur- och landskapsvärden ska värnas. Då marken
redan anses vara ianspråktagen bedöms inte detaljplaneförslaget strida mot översiktsplanens intentioner.
Området omfattas sedan lång tid av detaljplan. För Sandby 65:2, 65:3 och 65:4 anger gällande detaljplan från 1973 kvartersmark för hotell-, restaurang- och handelsändamål. För
Sandby 65:5 anger gällande detaljplan från 1953 kvartersområde för bostadsändamål.
Gällande detaljplan från 1973 anger också allmän platsmark väg och park för område nordväst och nordöst om rubricerade fastigheter. Vägområdet är inom fastigheten Sandby 64:1
och parkmarksområdet är inom Sandby 64:44.
De rubricerade fastigheterna har stått obebyggda under mer än tio års tid. Tidigare inhyste
området en restaurang- och en hotellbyggnad. Mälarhusens restaurang ska ha uppförts under slutet av 1930-talet. Restaurangbyggnaden brann ner i slutet av 1950-talet och en ny
restaurang uppfördes efter branden. Från cirka 1990 stod byggnaderna oanvända innan de
revs under början av 2000-talet.
Området ligger kustnära, cirka 225 meter från strandlinjen och på nivåer mellan strax under
+3 m och den högsta i nordväst på lite över +6 m över havet. I översiktsplanen framgår att det
vid en extremsituation i ett förändrat klimat finns en teoretisk risk att de skyddande sanddynen kan överspolas av vågor. Grundvattnet, som kustnära och med sandiga marker, stiger lika mycket som havet vid en höjd havsnivå, står redan idag högt inom området. Nivåerna ligger mellan 1,5 – 2,5 m under markytan. Som en första åtgärd har bestämmelse om
att ingen ny bebyggelse för uppföras under +3,5 möh förts in på plankartan. Vidare får
planprocessen visa om bebyggelse är lämplig och om åtgärder blir nödvändiga att vidta.
Justerandes sign
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Dnr 2015/377

Planprövning sker genom standardförfarande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-09
Samrådshandlingar, 2020-03-24
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet återremitteras för fortsatt/fördjupad utredning avseende omfattning/möjlighet att fortsätta planarbetet utifrån dagens regelverk med minsta möjliga miljöpåverkan och arkitektur som väl smälter in i miljön.

_______
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Dnr 2020/248

Planbesked för fastigheten Rönnebröd 6:70, St Olof
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen inkom den 26 mars 2020 med en begäran om planbesked
för fastigheten Rönnebröd 6:70 i St Olof.
Ansökan gäller ändring av detaljplan i syfte att även tillåta flerbostadshus och radhus inom
fastigheten.
För fastigheten Rönnebröd 6:70 gäller idag en detaljplan som vann laga kraft den 18 december 1970. Nuvarande planbestämmelser anger för aktuellt planområde område för bostadsändamål, fristående hus med högst en (1) våning. Högst en fjärdedel av fastigheten
får bebyggas och byggnad får inte uppföras till högre höjd än 4,4 meter.
Det har under flera års tid efterfrågats lägenheter i Sankt Olof. Marken är kommunägd och
har under många år varit till salu som villatomter. Även om denna föreslagna förändring
genomförs, så finns det lediga byggklara villatomter som kommunen äger i Sankt Olof.
Angränsande fastigheter omfattas av gällande detaljplan och är utbyggda enligt denna med
fristående villatomter.
Simrishamns kommuns översiktsplan anger aktuellt planområde som ett område med planreserv: Fastställd detaljplan för bostadsändamål/blandad bebyggelse.
Förvaltningens bedömning är att den ändring av detaljplanen som föreslås, överensstämmer med syfte och intentioner i gällande detaljplan och med bestämmelser i angränsande
detaljplaner och att de inte har någon påverkan på allmänheten eller kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Förvaltningen anser att en ändring av detaljplan för föreslagna åtgärder kan prövas genom
ett begränsat standardförfarande vilket innebär samrådshandlingar som kan antas direkt om
samtliga i samrådskretsen godkänner förslaget. Även Länsstyrelsen ska acceptera förslaget.
Om inte samtliga sakägare och länsstyrelsen godkänner förslaget måste en ändring av detaljplan prövas genom standardförfarande, dvs fler kommunikationssteg.
Finansiering
Exploateringsprojektet bekostar plankostnaderna.

Ett positivt planbesked kan medföra att behovet av lägenheter i Sankt Olof minskar.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-29
Bilagor: Flygfoto, planavgränsning, karta, 2020-04-29
Planbeskeds-/Exploateringskalkyl, 2020-04-29
Begäran om planbesked, 2020-03-26
Förslag till utvidgning av byggnadsplanen för Sankt Olofs samhälle, laga kraft 18 dec
1970, § 81
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medge positivt planbesked för ändring av detaljplan för prövning av ändrade egenskapsbestämmelser.



Planprövning sker i första hand genom begränsat förfarande.



Planarbete initieras och bekostas av exploateringsprojektet.



Planhandlingar och utredningar upprättas av samhällsbyggnadsförvaltningen.



Exploateringsprojektet startas härmed.

_______
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Dnr 2017/730

Detaljplan för del av Simris 206:1 (Simrislund)
Ärendebeskrivning
I Simrislund pågår sedan 2010 ett detaljplanearbete för nya bostäder och ny förskola (i
syfte att göra dagens tillfälliga förskoleverksamhet permanent).
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog åt samhällsbyggnadsförvaltningen i maj 2009 att analysera Simrislundsområdet ur ett helhetsperspektiv för att se över förtätningsmöjligheter.
En planutredning färdigställdes efter det att översiktsplanen antagits 2015.
Simrishamns kommun äger marken. Planprövningen för aktuellt område sker genom normalt förfarande.
I maj 2018 presenterades för samhällsbyggnadsförvaltningen ett förslag till exploatering av
området av byggföretaget Lyckos AB tillsammans med arkitektföretaget Wingårdhs Arkitekter AB. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 augusti 2018, § 150, om en direktanvisning baserad på bedömningen att byggnaderna har en arkitektonisk gestaltning med
ett eget uttryck och skala som anses värdeskapande och intressant för området, samt att
förslaget genom sin förskjutna placering av byggnadskropparna förhåller sig till omgivande bebyggelse på ett unikt sätt, då infarter och stråk ansluter på ett okonventionellt, men
naturligt sätt. Samtidigt visade förslaget en ny grönstruktur mot omgivande villaområden
med oregelbundna men tydliga stråk och stadsrum.
Den 11 mars 2019 § 42 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om samråd och planen var
under perioden 23 mars till 11 maj 2019 föremål för samråd. Länsstyrelsen inkom med
synpunkter om att bullerpåverkan behövde utredas samt att en arkeologisk undersökning
behövde upprättas. Boende i Simrislund inkom med synpunkter gällande trafiksituationen
och dess påverkan på omgivningen då in- och utfart i samrådsförslaget tilläts på Ryttaregatan, Annelundsvägen och Ekegatan.
Till föreliggande granskningsförslag har en trafikutredning och bullerutredning upprättats.
Ändringar från samrådsförslaget innebär att infart- och utfart har begränsats till att endast
ske via Ekegatan, förskolan har fått ändrad placering vilket innebär att förskolan är placerad i väster (i befintligt läge). Eftersom in- och utfarterna har begränsats ingår inte längre
fastigheten Simrishamn 3:41 i planförslaget.
Planförslaget möjliggör för flerbostadshus samt radhus och förskola. I detaljplanen föreslås
allmän platsmark i form av grönyta vid den nordöstra delen (där det idag finns en tennisbana). Öppen dagvattenhantering sker inom kvartersmark. Förskolan föreslås få en permaJusterandes sign
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Dnr 2017/730

nent plats i sydväst med plats för 5 avdelningar. Infart till området föreslås ske i norr via
Ekegatan.
Finansiering
Plankostnadsavtal finns upprättat mellan Lyckos AB och Simrishamns kommun.
Exploateringsavtal finns som bilaga till handlingarna.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-29
Granskningshandlingar (planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta, behovsbedömning),
2020-04-29
Samrådsredogörelse, 2020-04-29
Exploateringskalkyl, 2020-04-29
Trafikutredning, Tyréns, 2020-04-08
Bullerutredning, Tyréns, 2020-04-08

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna detaljplaneförslaget för del av Simris 206:1 (Simrislund) för granskning.

 Godkänna samrådsredogörelsen.
_______

Beslutet expedieras till:
Lyckos AB
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§ 81

Dnr 2018/1166

Ändring av detaljplan, Baskemölla 87:22-87:31
Ärendebeskrivning
Håkan Harrysson inkom den 20 december 2018 med en begäran om planbesked för fastigheterna Baskemölla 87:22 - 87:31, Ekobyn etapp 4.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade medge positivt planbesked den 31 januari 2019, §
17.
Området är beläget utmed Gladsaxvägen, väster om Baskemölla bycentrum och väg 9,
mittemot infarten till Baskemölla Ekoby etapp 1–3.
Planförslaget innebär att detaljplanen ändras för att byta läge på in- och utfartsväg samt
med ändringar gällande naturmark (viss naturmark får ändrad användning till odling),
byggrätt utökas, prickmark och korsmark justeras så att växthus tillåts mot naturmark.
Fastighetsägare är Baskemölla Etapp 4 ekonomisk förening.
För fastigheterna Baskemölla 87:22 - 87:31 gäller detaljplan för Ekobyn, etapp 4, som
vann laga kraft 27 september 2007. (Tidigare fastighetsbeteckning för området var Baskemölla 87:1). Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år. Även fastigheten Gladsax 34:71
ingår i aktuell detaljplan. I Simrishamns kommuns översiktsplan ingår aktuellt område som
en planreserv för bostadsändamål/blandad bebyggelse.
På fastigheten Baskemölla 87: 27 har Byggnadsnämnden den 23 oktober 2018, § 107, beviljat bygglov för fyra flerbostadshus med totalt 16 lägenheter.
Finansiering
Sökanden bekostar planprövningsprocessen vilket omfattar kostnader för planhandlingar,
eventuella utredningar samt kommunens kostnader för planens formella handläggning.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-29
Samrådshandlingar (plankarta, planbeskrivning, behovsbedömning), 2020-04-29
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planbesked, 2019-01-31, § 17

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

37

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-04-29

§ 81 forts

Dnr 2018/1166

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna handlingar för ändring av detaljplan, Baskemölla 87:22 – 87:31 för samråd.

_______

Beslutet expedieras till:
Håkan Harrysson, Baskemölla Etapp 4 ekonomisk förening
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Dnr 2016/376

Detaljplan för Simrishamn, Garvaren 13
Ärendebeskrivning
Simrishamns Industrifastigheter AB, SIFAB beviljades planmedgivande av samhällsbyggnadsnämnden den 30 juni 2016, §100, för del av Garvaren 13. Planmedgivandet utökades
av samhällsbyggnadsnämnden den 26 januari 2017, § 12, till att omfatta hela Garvaren 13,
samt blivande allmän platsmark inom Skansenområdet. Planbeskedet begränsades av samhällsbyggnadsnämnden den 26 september 2019, § 196, till att inte omfatta vårdboende för
äldre inom fastigheten Garvaren 13.
Syftet med detaljplanen är att pröva att utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad
och att planlägga mark för att tillgodose stadsdelens behov av gata, parkmark, parkering
och dagvattenhantering, samt att skapa en gång- och cykelväg som knyter samman de södra delarna av Simrishamn med stationen.
Samhällsbyggnadsnämnden antog den 26 januari 2017, § 14, ett gestaltningsprogram för
hela området i syfte att samordna och säkra utformningen av gator, parker, naturmark, torg,
stråk samt gestaltning av byggnader.
För att säkerställa områdets kommande attraktivitet, placering av allaktivitetshus, förbindelser till stationsområdet och Simrishamns centrum beslutade Samhällsbyggnadsnämnden, i samband med beslut om samråd, att utöka planarbetet inför granskningsskedet med
en markplaneringsutredning för hela området i samråd med Simrishamns Näringslivsutveckling AB.
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 24 oktober 2019, § 229 planhandlingarna och
miljökonsekvensbeskrivningen med samlad bedömning för en andra granskning. Handlingarna var föremål för en andra granskning under tiden 11 november till 2 december 2019.
Kungörelsen publicerades i Ystads Allehanda lördagen den 9 november 2019. Planhandlingarna har under granskningstiden funnits tillgängliga på Simrishamns kommuns hemsida, Stadshusets foajé, Simrishamns bibliotek samt sänts till berörda sakägare och myndigheter. Totalt har det inkommit elva yttranden under granskningstiden.
Detaljplanen handläggs enligt Plan- och bygglagens (2010:900) regler för utökat planförfarande.
Planområdet utgör cirka 4,8 hektar. Fastigheterna som ingår i planområdet är delar av Garvaren 3, Simrishamn 2:77 och 3:1, som ägs av Simrishamns kommun samt del av SimJusterandes sign
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rishamn 2:58 som ägs av Trafikverket, Garvaren 13 som ägs av Simrishamns Näringslivsutveckling AB, samt del av Garvaren 11 som ägs av ett företag med verksamhet i området.
Planförslaget innefattar huvudsakligen:
 Planläggning av kvartersmark för bostadsbebyggelse, skola, vårdboende (LSS inom
fastigheten Garvaren 3), museum, centrumändamål, besöksanläggningar, lager,
handel och verksamheter
 Exploaterings- och utformningsbestämmelser för ny bebyggelse
 Varsamhetsbestämmelser för befintlig bebyggelse
 Bestämmelser för att fastställa allmän platsmark (torg, natur, park och gata)
 Bevarande av fornlämningsområde
 Planläggning för en gång- och cykelförbindelse med centrala Simrishamn till och
från bostadsområden och verksamheter söder om stationen.
Dessutom ställs följande krav:
 marksanering krävs inom delar av planområdet innan bygglov kan ges
 störningar från bullerkällor ska åtgärdas innan startbesked för del av planområdet
kan ges.
En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats då detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt upprättad behovsbedömning.
Under planarbetets gång har följande utredningar genomförts:
 arkeologisk utredning och förundersökning
 bullerutredning
 dagvattenutredning
 geoteknisk utredning
 groddjursutredning
 miljötekniska utredningar
 riskutredningar
 trafikutredningar
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2020-04-29
Plankarta – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2020-04-29
Illustration – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2020-04-29
Planbeskrivning – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2020-04-29
Miljökonsekvensbeskrivning – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2020-0429
Samlad bedömning av konsekvenser för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2020-04-29
Justerandes sign
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Granskningsutlåtande 2 – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2020-04-29
Exploateringskalkyl antagande dp Skansen II, 2020-04-15
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna i ärendet redovisat förslag till granskningsutlåtande 2 för Garvaren 13 m
fl (Skansen etapp II).



Godkänna i ärendet redovisade planhandlingar, samt miljökonsekvensbeskrivning
och samlad bedömning för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II).


•

Antagandehandlingarna kompletteras med följande ändringar:
Förtydliga motivet till varför det inte är någon risk i den sydöstra delen av planområdet från verksamheterna i hamnen.
Förtydliga föroreningssituationen i marken med slutsats och ställningstagande för
samtliga områden.
Komplettera föroreningssituationen för Lyckebyhuset med vilket lagrum som hanterar föroreningarna och ta bort i antagandeförslaget tillagd egenskapsbestämmelse
b4.

•
•

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II).

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Simrishamns Bostäder AB/Simrishamns Näringslivsutveckling AB (för kännedom)

Justerandes sign
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Dnr 2020/92

Infrastrukturplan
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 30 november 2015, § 216 Framtiden – Översiktsplan för
Simrishamns kommun. Översiktsplanen överklagades och vann sedan laga kraft den 15
mars 2017.
Översiktsplanen är kommunens övergripande strategiska dokument som beskriver kommunens viljeinriktning angående mark- och vattenanvändningen och är ett vägledande dokument hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas till år 2030.
I enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun
ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen, varav följer att kommunfullmäktige minst en gång under mandatperioden ska pröva om översiktsplanen är aktuell i
förhållande till kraven i PBL 3 kap. 5 §.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2020, § 14, att godkänna aktualitetsprövningen av Simrishamns kommuns översiktsplan, innebärande att översiktsplanen är i huvudsak aktuell samt att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till en Infrastrukturplan.
Under arbetet med aktualitetsprövning av översiktsplan för Simrishamns kommun har befintliga ställningstagande under kap.2c ”Teknisk försörjning och Infrastruktur – Kommunikation och transporter” utvärderats. Flera av ställningstagandena bedömdes i utvärderingen vara inaktuella.
Simrishamn är den kommun i Skåne som har störst utmaning gällande geografisk tillgänglighet (enligt Region Skånes trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030). Infrastruktur är den viktigaste frågan för Simrishamns kommun att driva regionalt och nationellt. På
en regional och nationell nivå finns det utmaningar i att kunna motivera att satsningar och
större investeringar ska prioriteras i Simrishamns kommun bland andra konkurrerande
kommuner där investeringar i regel ger en högre samhällsnytta. För att bibehålla befintlig
arbetsmarknad och kunna utveckla hela kommunen genom ökad inflyttning behöver infrastruktur-frågorna identifieras och prioriteras.
Infrastrukturplanen ska således identifiera strategiska och långsiktiga ställningstagande för
den framtida utvecklingen av transportinfrastruktur i Simrishamns kommun. Ställningstagandena ska vara användbara i externa dialoger med bland andra Trafikverket, Region
Skåne och Skånetrafiken, men även forma målstyrning och inriktning för investeringar i
den interna verksamheten.
Genom att ta fram en infrastrukturplan kan Simrishamns kommun
 få en tydlig politisk viljeinriktning i kommunens strategiska infrastrukturfrågor
Justerandes sign
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Dnr 2020/92

få en prioritering av framtida infrastrukturinvesteringar
stärka förutsättningarna att föra en strategisk dialog med bland andra Region Skåne
och Trafikverket i samband med regionala och nationella planer

Projektdirektivet föreslår även att följande ställningstaganden i översiktsplanen gällande
transportinfrastruktur utvärderas och utvecklas i projektet.
Projektet förväntas pågå mellan åren 2020 - 2022.
Finansiering
Finansiering sker inom Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget 2020–2022.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-14
Förslag till Projektdirektiv Infrastrukturplan Simrishamns kommun, 2020-03-31
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-01-27, §14
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna förslag till projektdirektiv för Infrastrukturplan för Simrishamns kommun.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 84

Dnr 2020/219

Motion angående behovet av en mastplan
Ärendebeskrivning
12 februari 2020 inkom motion från Lisa Kvarnbäck och Hans-Olof Höglund (MP) angående behovet av mastplan.
Den 24 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Motionärerna anger i sin skrivelse ett behov att ta fram en mastplan med anledning av att
pågående utbyggnad av 4G- och kommande utbyggnad av 5G-master riskerar att medföra
stora ingrepp i det känsliga landskapet i Simrishamns kommun.
Lisa Kvarnbäck och Hans-Olof Höglund (MP) föreslår att:
-

Det utarbetas en kommunal mastplan för att konkretisera vilka områden som kan
tänkas vara lämpliga och vilka hänsyn som ska tas vid ansökan
om bygglov för upprättande av mobilmaster

-

Mastplanen får bli en del av den fördjupade studien av infrastrukturen och ingå i
översiktsplanen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, svar på motion angående behovet av
mastplan, 2020-04-02
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24, § 50
Motion från Lisa Kvarnbäck och Hans-Olof Höglund (MP) – Behovet av mastplan 202002-12
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Avslå motionen i den del som handlar om att mastplanen blir en del av den fördjupade studien av infrastrukturen och ingå i infrastrukturplanen då denna enbart tar
ställning till transportinfrastrukturfrågor.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 84 forts


Dnr 2020/219

Avslå motionen i den del som handlar om att det utarbetas en kommunal mastplan
för att konkretisera vilka områden som kan tänkas vara lämpliga då detta prövas i
samband med ansökan om bygglov för mobilmaster.

_______

Beslutet expedieras till:
Miljöpartiet Simrishamn – Lisa Kvarnbäck och Hans-Olof Höglund (för kännedom)
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 85

Dnr 2020/116

Begäran om yttrande över avvikelse mellan gällande detaljplan/områdesbestämmelser och vägplan, TRV 2019/109073 - ombyggnad av busshållplats, Östra Vemmerlöv
Ärendebeskrivning
Trafikverket Region Syd upprättar ett förslag till vägplan för ombyggnad av busshållplats
Östra Vemmerlöv Centrum i Simrishamn kommun och kom den 29 januari 2020 in med en
begäran om yttrande över avvikelse mellan gällande detaljplan och vägplan.
Trafikverket har påbörjat projekteringsarbetet för en ny vägplan för att kunna bygga om
busshållplatsen i Östra Vemmerlöv. I samband med tillgänglighets- anpassning av den befintliga hållplatsen kan breddning/flytt av hållplatslägen/ plattformar innebära att anläggningen går utanför befintligt vägområde. Trafikverket har då konstaterat att den tänkta förändringen av vägplanen kommer att strida emot gällande byggnadsplan för Gyllebo stationssamhälle, som vann laga kraft 1967. I byggnadsplanen är användningen för den berörda marken PARK respektive A – allmänt ändamål.
Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser får inte väganläggning byggas i
strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte
motverkas, får dock mindre avvikelser göras. (14 § väglagen 1 kap 5 § lag om byggande av
järnväg).
Inom område för A – allmänt ändamål bedöms ingen konflikt finnas med gällande detaljplan. Inom område för PARK får mindre byggnader uppföras om de bedöms behövas för
områdets skötsel.
Förvaltningens rekommendation är att det är lämpligt att pröva ändringen som bygglov då
ändringen bedöms vara en liten avvikelse då en busshållplats ligger i linje med områdets
användning som allmän plats.
Finansiering
Trafikverket finansierar projektering och ombyggnation av infrastrukturen på det statliga
vägnätet. Kommunen finansierar enligt avtal hållplatsutrustningen utöver informationsutrustning som finansieras av Skånetrafiken. Kostnaden för hållplatsmaterial får tas inom
ramen för gata/parks driftsbudget år 2021.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-10
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 85 forts

Dnr 2020/116

Begäran om yttrande över avvikelse mellan gällande detaljplan/områdesbestämmelser och
vägplan, Trafikverket 2020-01-29
Planläggningsbeskrivning, Trafikverket 2019-10-11
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna Trafikverkets bedömning att den planerade väganläggningen (hållplatsen) är en liten avvikelse inom gällande byggnadsplan för Gyllebo stationssamhälle
i Simrishamns kommun.
_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverket Region Syd

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 86

Dnr 2020/193

Begäran om yttrande över avvikelse mellan gällande detaljplan/områdesbestämmelser och väg/järnvägsplan för anläggning/ombyggnad av busshållplats Mariedalsvägen, Hammenhög
Ärendebeskrivning
I Region Skånes Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030 finns följande mål avseende tillgänglighet:
 95 procent av hållplatslägena på det statliga vägnätet med fler än 10 dagliga påstigande ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning senast år 2030.
Etappmål 80 procent år 2025.


95 procent av hållplatslägena på det kommunala vägnätet med fler än 15 dagliga
påstigande ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning senast år
2030. Etappmål 90 procent år 2025.

Med anledning av dessa antagna mål har Trafikverket ett uppdrag att kontinuerligt arbeta
med att tillgänglighetsanpassa busshållplatser på det statliga vägnätet med fler än 10 dagliga påstigande.
I Simrishamns kommun ska busshållplats Mariedalsvägen i Hammenhög tillgänglighetsanpassas under år 2020.
Trafikverkets pågående projekteringsarbete visar att kommande vägplan, det vill säga tillgänglighetsanpassning och ombyggnation av busshållplats, kommer strida mot gällande
detaljplan, förslag till stadsplan över Hammenhögs stationsområde, laga kraft år 1954.
Aktuellt område utgörs av prickmark, mark som ej får bebyggas.
Trafikverket har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden med en begäran om yttrande
över avvikelse mellan gällande detaljplan och vägplan. Trafikverket ger kommunen möjlighet att yttra sig om kommunen instämmer i Trafikverkets bedömning att den planerade
väganläggningen (hållplatsen) är en mindre avvikelse som inte strider mot detaljplanens
syfte. Genom att kommunen godkänner Trafikverkets bedömning kring liten avvikelse
inom detaljplan, stadsplan för Hammenhögs stationsområde, så kan tillgänglighetsanpassning och ombyggnation av befintlig busshållplats Mariedalsvägen i Hammenhög ske.
Trafikverket emotser kommunens svar så snart som möjligt.
Finansiering
Trafikverket finansierar projektering och ombyggnation av infrastrukturen på det statliga
vägnätet. Kommunen finansierar enligt avtal hållplatsutrustningen utöver informationsutrustning som finansieras av Skånetrafiken. Kostnaden för hållplatsmaterial får tas inom
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 86 forts

Dnr 2020/193

ramen för Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget år 2020 (belastar gata/parkenheten).
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-27
Trafikverkets begäran om yttrande över avvikelse mellan gällande detaljplan och vägplan
för ombyggnad av busshållplats Mariedalsvägen, Hammenhög, 2020-02-20
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna Trafikverkets bedömning kring liten avvikelse inom detaljplan, stadsplan för Hammenhögs stationsområde.
_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverket – Henrietta.wagland@trafikverket.se

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 87

Dnr 2019/1182

Motion angående omklädningsrum på brandstationen i Simrishamn för
både kvinnor och män
Ärendebeskrivning
Pia Ingvarsson, Karl-Erik Olsson och Christer Grankvist (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med SÖRF ta
fram ett kostnadsförslag och tidplan så att ombyggnationen av brandstationen i Simrishamn sker under 2020.
Ombyggnationen som avses handlar om att skapa omklädningsrum för både kvinnor och
män.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 februari 2020, § 45, att avsätta medel i investeringsbudget 2020 för genomförande av projekt 11468 ”Omklädning m.m. räddningstjänsten”.
Kommunfullmäktige beslutade 30 mars 2020, § 66, att godkänna förslag till investeringsbudget 2020 till 2022 för den skattefinansierade verksamheten inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.
Ombyggnationsprojektet genomförs i dialog med SÖRF och under 2020.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-15
Samhällsbyggnadsnämndens beslut med bilaga, 2020-02-27, § 45
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-12-16, § 294
Motion från Pia Ingvarsson, Karl-Erik Olsson och Christer Grankvist (S), 2019-12-04
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anse motionen besvarad då investeringsmedel avsatts i investeringsbudget 2020 för
genomförande av projekt 11468 ”Omklädning m.m. räddnings-tjänsten”.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 88

Dnr 2019/535

Motion - Utredning om solpaneler placerade på kommunala fastigheter,
och finansiering i 2020 års budget för de verksamheter som idag är intresserade av att installera takpaneler
Ärendebeskrivning
Mats Sundbeck och Ingemar Hansson (V) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar att:
-

Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten av optimala placeringar av solpaneler på kommunens fastigheter
De verksamheter som redan idag har kapacitet att installera solpaneler på fastigheter ges ekonomiska möjligheter till detta i 2020 års budget.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2019, § 64 informerades om att motionen remitterats till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar en utredning i bilaga daterad den 13 september
2019.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-15
Bilaga – utredning, 2019-09-13
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2019-03-25, § 64
Motion från Mats Sundbeck och Ingemar Hansson (V), 2019-03-20
Överläggningar
Utredningen har inte redovisats, utan saknades i handlingarna.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för redovisning av utredning.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 89

Dnr 2020/395

Politisk representation i diverse intresseorganisationer
Ärendebeskrivning
Inför årets stämma för vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån den 15 maj 2020
aktualiseras frågan om val av representanter från samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om representation i olika intresseorganisationer är i
behov av förtydligande (under vilken period gäller representation)
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Beslut om representation i olika intresseorganisationer, såsom vattenråd etc gäller
för en mandatperiod.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 90

Dnr 2019/1034

Svar på medborgarförslag från Linn Morän - Bygga en offentlig toalett
vid en av utegymmets stationer
Ärendebeskrivning
Linn Morän förslår i medborgarförslag ”Bygga en offentlig toalett vid en av utegymmets
stationer.
Motivering: Förslagsvis vid andra stationen där den även kan användas av folk som spelar
tennis och även strandgäster. En toalett här medför att folk kan hålla sig aktiva under en
längre period och även har möjlighet att ta med småbarn till träningen.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 28 oktober 2019, § 228 att överlämna
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Förslagsställaren var inbjuden att presentera sitt förslag vid nämndens sammanträde den 30
januari 2020 men anmälde förhinder.
Det finns en toalett som är tillgänglig för allmänheten på utsidan av Tobisviksbadets byggnad.
Hyrtoaletter finns vid båda utegymmen - vid campingreceptionen och Tobisviksbadet, mellan slutet av mars och den 30/9 varje år.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-16
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-10-28, § 228
Medborgarförslag från Linn Morän
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det redan finns närbelägna toaletter.
_______
Beslutet expedieras till:
Linn Morän
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 91

Dnr 2019/1035

Svar på medborgarförslag från Per Nyberg- Skyltar med regler för hundar på stränder och andra allmänna platser
Ärendebeskrivning
Per Nyberg föreslår i medborgarförslag ”Nya trevliga informationsskyltar i kommunen
med regler för hundar på stränder och andra allmänna platser”.
Medborgarförslaget handlar om att Simrishamns kommun bör ta fram nya skyltar med de
regler som gäller för hundar på stränder och övriga allmänna ytor, men framför allt innehållande en liten text med vanligt sunt förnuft och uppmuntran till hänsyn. Det ska vara en
skylt som inte lyckas provocera den mest krigslystne. En skylt med en ödmjuk och vänlig
ton, och en skopa humor, kanske även en trevlig bild.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2019, § 230 att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Per Nyberg bjöds in för att presentera sitt förslag vid Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 30 januari 2020 men anmälde förhinder.
I kommunen finns på vissa ställen skyltar uppsatta vilka upplyser om eventuellt hundförbud. Vanligen finns dessa skyltar uppsatta vid de offentliga eller allmänna större badplatserna eller i närheten av naturområden av särskild karaktär där lösa hundar skulle kunna
göra stor skada.
Regler gällande hundar på offentlig plats, för att säkerställa allmän ordning, beskrivs i de
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Simrishamns kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 27 september 2010, § 112.
Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna framgår bland annat att hundar inte får
vistas på allmän badplats under perioden 1 juni till 30 augusti. Däremot finns två speciella
”hundbad” där hundar får vistas hela året, vid Vårhallarna norr om Simrishamn samt söder
om Mälarhusen från Per Ivars Vägs södra ände söderut till kommunens södra gräns. På
dessa två platser finns skyltar uppsatta som tydliggör att hundar är välkomna årets alla dagar.
Det är kommunens ambition att minimera antalet skyltar i samhället av flera anledningar.
Skyltar är kostsamma att hålla i ordning, uppdaterade och läsbara. Skyltar ses inte som
något som pryder i samhället eller i naturområden. För att minimera antalet skyltar ska
man inte skylta om sådant som redan finns reglerat inom annan författning. I detta fall regleras hur hundar får vistas på allmän plats i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 91 forts

Dnr 2019/1035

De skyltar som sätts upp i samhället måste ha en god tydlighet och vara konkreta i sin information för att minimera risker för missförstånd hos läsaren. Detta kan i sin tur innebära
att upplevelsen av skyltens information kan kännas burdus eller vara allt för rakt på sak
och därför kan skylten i vissa fall kännas otrevlig.
En förbudsskylt ska vara tydlig med att det handlar om ett förbud och inte ge intryck av att
informationen på skylten rör sig om en rekommendation eller ge utrymme för tolkning
vilket i sin tur kan leda till att fel information sprids.
Dock är det mycket bra om hundägare fortsätter att ibland prata med varandra och då och
då hjälper varandra att påminna om de olika föreskrifter, regler och eventuella förbud som
gäller på olika platser samt även informerar vidare om var kommunens två ”hundbad” ligger.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-14.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28, § 230
Per Nybergs medborgarförslag, 2019-10-14
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
 Med hänvisning till vad som anförs i ärendet ovan avslå medborgarförslaget.
_______
Beslutet expedieras till:
Per Nyberg
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 92

Dnr 2019/860

Svar på medborgarförslag från Ibe och Kristina Lager - Upplåta den inre hamnen till gästande fritidsbåtar
Ärendebeskrivning
Ibe och Kristina Lager skriver i medborgarförslag: ”En öde hamn i Simrishamn under semestertider. När man går längs den inre hamnen, där det nu inte ligger några fiskebåtar,
slås man av hur öde det ser ut. Ett förslag är att upplåta den inre hamnen, mot kioskerna
till besökande semesterbåtar. VI var nyligen i Västervik som hade en mycket levande
hamn, mängder av gästbåtar låg inne i hamnen vilket gav ett mycket positivt intryck. Båtar
från andra delar av vårt land, från Danmark, Tyskland.
Varför inte upplåta den inre hamnen till gästande fritidsbåtar för att få mera liv i Simrishamn som ju är en hamnstad.”
Kommunfullmäktige beslutade den 2 september 2019, § 174 att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Ibe Lager presenterade förslaget vid nämndens sammanträde den 24 oktober 2019, § 224.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 17 december 2019, § 281, att godkänna projektdirektiv för en vägvalsstudie för Simrishamns hamn.
Projektet – vägvalsstudien – ska leda till att Simrishamns kommun med hjälp av vägvalsstudien för Simrishamns hamn ska kunna fatta strategiska beslut för en långsiktig och hållbar utveckling av Simrishamns stad och hamnområdet.
Projektet har påbörjats och enligt tidplanen ska en färdig rapport föreligga i december
2020.
Att föregripa vägvalsstudien är inte lämpligt, men medborgarförslagets intentioner föreslås
hanteras i samband med studien.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-14
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2019-09-02, § 174
Medborgarförslag från Ibe och Kristina Lager
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Medborgarförslaget anses härmed besvarat, då en vägvalsstudie för Simrishamns
hamn är påbörjad.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 92 forts

Dnr 2019/860

_______

Beslutet expedieras till:
Ibe och Kristina Lager
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 93

Dnr 2020/11

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, §255 - Medborgarförslag - Papperskorgar med
miljövänliga påsar sätts upp längs Skillinge strandpromenad (inkommet till sbf 2020-0317)
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 62 - Styrdokument för krisberedskap inklusive
styrdokument
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 64 - Kommunfullmäktiges mål 2021-2024
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 65 Investeringsbudget VA 2020 (-2022)
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 66 - Investeringsbudget 2020-2022 -skattefinansierat
Kommunfullmäktiges beslut - Stödåtgärder med anledning av Covid-19 inkl tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18, § 52 - Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24, § 38 - Stengården drifthuset – slutredovisning
Mötesanteckningar - konstituerat möte med Tommarpsåns nedre dikningsföretag

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

58

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-04-29

§ 94

Dnr 2020/13

Aktuell information


Johan Persson, avdelningschef VA informerar om slamhantering

Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar:


Remiss på renhållningsplan ska besvaras (svar lämnas genom samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen)



Fordonspolicy – arbetet har startats upp (externt arbete, direktupphandling)

Energi/klimatstrateg, halvtidstjänst, en projektanställning på ett år (annonsering ute)
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått ett uppdrag att göra sammanställning över genomförda och planerade investeringar i byarna


Kommer ett uppdrag att arbeta proaktivt med marknadsföring av Simrishamns
kommun



Corona-situationen – Rapport lämnas till Länsstyrelsen varje vecka
- Tre personal på driftenheten (gata/park) ligger i beredskap att köra matdistribution
- Efterfrågan på lagerlokaler för skyddsutrustning
- Enkät resursbank personal
- Regleringar av trafik på Storgatan (=gångfartsområde)
- Uteservering och torghandel = gratis upplåtelse till och med 31 maj 2020



Kostchefen går i pension augusti 2020



Organisationsöversyn av samhällsbyggnadsförvaltningen pågår och förväntas landa
snart



LONA-bidrag, 140 000 kronor, för bekämpning av invasiva främmande arter
(björnloka, vresros)
(LONA-bidrag för vindpollinering till äppelodling)
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