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§1

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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§2

Dnr 2020/18

Fastställande av föredragningslista och genomgång av ärenden på dagens
föredragningslista
Sammanträdet inleds medgenomgång av ärendena på dagens föredragningslista och presentationer av medborgarförslag.
Berörda enhetschefer, avdelningschefer och övriga tjänstepersoner är närvarande vid sina
respektive ärenden.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§3

Dnr 2019/1185

Presentation av medborgarförslag - Sjöfartsplats på Gjuteriplanen
Ärendebeskrivning
Peter Månsson har varit inbjuden att presentera medborgarförslaget men har lämnat återbud.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§4

Dnr 2019/1184

Presentation av medborgarförslag - Höjning av förbrukningsavgifterna
för dricksvatten
Ärendebeskrivning
Marie Simonsen presenterar medborgarförslaget vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§5

Dnr 2019/1036

Presentation av medborgarförslag - Laddstolpar-Långtidsparkering
Ärendebeskrivning
Sven Axel Svensson presenterar medborgarförslaget vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§6

Dnr 2019/1035

Presentation av medborgarförslag - Skyltar med regler för hundar på
stränder och andra allmänna platser
Ärendebeskrivning
Per Nyberg har varit inbjuden att presentera medborgarförslaget vid dagens sammanträde
men har lämnat återbud med anledning av förhinder.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§7

Dnr 2019/1034

Presentation av medborgarförslag - Bygga en offentlig toalett vid en av
utegymmets stationer
Ärendebeskrivning
Linn Morän har varit inbjuden för att presentera sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde men har anmält förhinder.
_____

Justerandes sign
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§8

Dnr 2019/1033

Presentation av medborgarförslag - Cykelväg vid Coop längs Christian
IVs väg
Ärendebeskrivning
Elisabeth Dahlqvist var inbjudet att presentera sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde men har inte anammat inbjudan.
_____

Justerandes sign
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§9

Dnr 2019/944

Svar på medborgarförslag från Malin Andersson - Belysning till återvinningsstation Skillinge
Ärendebeskrivning
Malin Andersson skriver i medborgarförslag ”Då Skillinge fick en ny plats för vår återvinnings station glömde kommunen bort belysningen till denna. Jag skulle vilja föreslå till
Kommunen att fixa detta omgående då det är otroligt mörk vid återvinnings stationen och
svårt att se på dygnets mörka timmar och vissa i byn känner obehag att vistas där då det är
mörkt.”
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019, § 204 att överlämna förslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Malin Andersson var inbjuden till nämndens sammanträde den 21 november 2019 för möjlighet till presentation av förslaget men meddelade förhinder.
FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) har ansvar för återvinningsstationerna. Samhällsbyggnadsnämnden är behjälplig med att hitta och upplåta lämplig mark.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över området för återvinningsstationen i Skillinge.
Det finns en belysningsstolpe utmed gaturummet. Med små insatser är det möjligt att sätta
en belysningsarmatur på befintlig stolpe och rikta denna mot återvinningsstationen. Begagnade armaturer finns i lager.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-17
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 204
Medborgarförslag från Malin Andersson
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för att ytterligare utreda
ansvarsfrågan vid återvinningstationerna (belysning, beläggning/underlag, avgränsning med staket etc).
_______
Beslutet expedieras till:
Malin Andersson (för kännedom)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 10

Dnr 2020/12

Redovisning av delegationsbeslut
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 2020-01-22

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 11

Dnr 2016/300

Yttrande över granskningshandlingar för vägplan, gång- och cykelväg
Skillinge - Hammar (sydkustleden)
Ärendebeskrivning
Trafikverket planlägger för en ny gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge i
Ystads och Simrishamns kommuner. Gång- och cykelvägen blir en del av den nationella
cykelleden Sydkustleden. Den nya gång- och cykelvägen möjliggör en trafiksäker förbindelse längs kusten för cyklister och gående samtidigt som man smidigt når viktiga målpunkter för arbete, skola och rekreation.
Simrishamns kommun har fått möjlighet att yttra sig över utställda gransknings-handlingar
i form av planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning. Handlingarna har funnits tillgängliga och utställda hos Simrishamns kommun, Ystads kommun, Trafikverkets kontor i
Malmö, samt digitalt på Trafikverkets hemsida.
Svaret ska vara Trafikverket tillhanda senast 31 januari 2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom granskningshandlingarna och är generellt
positiva till utredningen och genomförandet av projektet med hänsyn till att projektmålen
uppnås.
Förvaltningen bedömer att gång- och cykelvägen kommer bidra till ett mer hållbart resande
inom kommunen och har en tydlig koppling till resten av Skåne. Stråket mellan Skillinge –
Hammar utgör idag en felande länk i systemet, där tillgängligheten till utpekade målpunkter har varit begränsad. En konsekvens av att tillgängligheten med cykel framöver kommer
öka, men även för transporter med övriga trafikslag till utpekade målpunkter, gynnar näringslivet och småföretagsamheten i hela kommunen.
Trafiksäkerhetsmässigt finns det ett stort behov av att separera oskyddade trafikanter från
biltrafiken. I takt med att biltrafiken ökar, speciellt under sommarhalvåret ökar trafikflödena och olycksrisken för de oskyddade trafikanterna.
Trafikverket redogör i handlingarna på sidorna 34–35 kring varför placeringen av
gång- och cykelvägen planläggs på den norra sidan av vägen eftersom inga andra
alternativ har funnits med hänsyn till miljölag-stiftningen och för stora ingrepp i
höga naturvärden. Detta överensstämmer med den information som gavs på dialogmötet om gång-och cykelvägens planerade sträckning 2019-03-20 där politiker och
tjänstepersoner från Simrishamn och Ystads kommuner närvarade tillsammans med
representanter från Länsstyrelsen och Trafikverket. Med hänsyn till att högkvalitativ
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 11 forts

Dnr 2016/300

jordbruksmark i Simrishamns kommun berörs i mindre omfattning och att Simrishamns kommun har en högre andel tomtmark som berörs söder om vägen, samt
det som i övrigt anförs i granskningshandlingarna, anser kommunen att Trafikverket
har gjort en rimlig bedömning avseende gång-och cykelvägens föreslagna sträckning.
Trafikverket förtydligar även i handlingarna att det är svenska myndigheters skyldighet att se till att de naturtyper, livsmiljöer som motiverat att områden som utpekats
som Natura 2000-område inte försämras eller att skyddade arter inte störs på ett betydande sätt.
Finansiering
Projektet finansieras av Trafikverket och ingår den regionala transport-infrastrukturplanen.
Simrishamns och Ystads kommuner finansierar 25% av den del som anläggs inom vardera
kommunen. Projektets totala kostnad uppskattas till 105 mnkr enligt 2019 års prisnivå.
Denna kostnad inkluderar nyanläggningen av gång- och cykelvägen i enlighet med vägplan, samt administration, projektering och marklösen. Den uppskattade kostnaden är förknippad med osäkerhet och kan komma att justeras både uppåt och nedåt.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Yttrande över granskningshandlingar
TRV 2017/214228 för vägplan avseende cykelled Hammar-Skillinge (Sydkustleden),
2020-01-13.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande över granskningshandlingarna för
utställd vägplan gällande nationell cykelled mellan Skillinge – Hammar i Simrishamns och
Ystads kommuner, 2020-01-30.
Kungörelse och granskning av vägplan för anläggning av gång-och cykelväg längs 1022
samt väg 1500 mellan Hammar och Skillinge i Ystads och Simrishamns kommuner, Skåne
län, 2019-12-18.
Granskningshandling Planbeskrivning, väg 1022 och 1500, Hammar – Skillinge, gång och
cykelväg Ystads kommun och Simrishamns kommun, 2019-12-16.
Granskningshandling Miljökonsekvensbeskrivning, väg 1022 och 1500, Hammar – Skillinge, gång och cykelväg Ystads kommun och Simrishamns kommun, 2019-11-29.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för interna överläggningar mellan klockan 10.05-10.20.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 11 forts

Dnr 2016/300

Tilläggsyrkande
Carl-Göran Svensson (C): Tillägga följande:
Simrishamns kommun vill påpeka att processen inte har varit tillfredsställande. De olika
synpunkter som inkommit, bland annat cykelvägens placering, norr eller söder, har inte
tillräckligt beaktats och kommunen anser att den demokratiska processen måste förbättras
framöver.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för interna överläggningar mellan klockan 10.05-10.20.
Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förslag om att godkänna förvaltningens förslag till
yttrande med särskild tyngd lagd på synpunkter avseende Sandbybäcken och finner att
nämnden beslutat godkänna förslag till yttrande.
Beslutsgång tilläggsyrkande
Ordförande ställer proposition på Carl-Göran Svenssons tilläggsyrkande och finner att
nämnden beslutat godkänna tilläggsyrkandet.
Ajournering
Ajournering begärs. Sammanträdet ajourneras för interna överläggningar mellan klockan
10.25-10.30.
Överläggningar
Formuleringar av tilläggsyrkandet diskuteras.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för interna överläggningar mellan klockan 10.35-10.38.
Beslutsgång tilläggsyrkande
Ordförande ställer på nytt proposition på Carl-Göran Svenssons tilläggsyrkande och finner
att nämnden beslutat godkänna tilläggsyrkandet.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 11 forts

Dnr 2016/300

Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
JA-röst för bifall till tilläggsyrkande
NEJ-röst för avslag av tilläggsyrkande
Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Kristina Åhberg (M), Carl Strömberg (M), Mats Arnoldsson (L), Pär
Rosenberg (KD), Carl-Göran Svensson (C)) mot 7 NEJ-röster (Lars Johansson (S), Christl
Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Ing-Marie Jacobsen (FI), Lisa Kvarnbäck (MP), Thomas Paulsson (SD), Jan Dahl (SD))
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna förvaltningens förslag till yttrande med särskild tyngd lagd på synpunkter avseende Sandbybäcken.



Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverket – Projektledare Wali Hamid
Utvecklingsenheten kommunledningskontoret (för kännedom)
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 12

Dnr 2018/531

Remissvar - förslag till strategi för kommunsamverkan mot främmande
invasiva arter i sydöstra Skåne
Ärendebeskrivning
För att skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna av invasiva främmande arter finns sedan 1 januari 2015 EU-förordning nr (1143/2014) om förebyggande och
hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.
Syftet med EU-förordningen är att så långt som möjligt hindra att invasiva främmande
arter kommer in i EU och att bekämpa de arter som redan finns här. Enligt EU-förordningen är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa
ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns upptagna på den s.k. unionsförteckningen över invasiva främmande arter. Det är inte heller tillåtet att låta dessa arter
växa eller reproducera sig. Listan innehåller 36 växtarter varav minst tre arter av dessa är
kända i Simrishamns kommun. Den mest omtalade arten är jätteloka vilken är ordentligt
spridd i naturleandskapet.
Invasiva främmande arter stannar varken innanför eller utanför kommungränser. Detta gör
att det är lämpligt att samverka och att samarbeta kommuner emellan i frågor som berör
invasiva främmande arter. Under drygt ett år har kommunerna Ystad, Tomelilla, Sjöbo och
Simrishamn samarbetat i ett gemensamt LEADER- projekt för att hitta en gemensam plattform för fortsatt samarbete, samverkan och en gemensam hantering av invasiva främmande
arter. Ett framtaget förslag, Strategi för kommunsamverkan mot invasiva främmande arter,
har kommit till Simrishamns kommun för yttrande. Strategin beskriver hur detta samarbete
och samverkan kan genomföras och hur problematiken med invasiva främmande arter kan
hanteras. Genom att kommuner som ligger nära varandra och har liknande naturmiljö samverkar och enas kring vissa insatser för att motverka invasiva främmande arter kan resultat
nås på ett effektivt sätt.
Svaret ska vara Trafikverket tillhanda senast 31 januari 2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom handlingarna och är generellt positiva till
förslaget till strategi. Förvaltningens förslag till synpunkter återges i bilagt yttrande.
Simrishamns kommun ska lämna synpunkter på förslaget senast den 31 januari 2020.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-13
Justerandes sign
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§ 12 forts

Dnr 2018/531

Remiss Strategi för kommunsamverkan mot invasiva främmande arter i sydöstra Skåne,
2019-11-13.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna förvaltningens förslag till yttrande.



Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_______

Beslutet expedieras till:
Ystads kommun - Andrea Nowag, Kommunekolog

Justerandes sign
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§ 13

Dnr 2019/1066

Parkeringsövervakning, förlängning av avtal
Ärendebeskrivning
Efter ett medborgarförslag om åtgärder för att motverka felparkeringar i Simrishamns
tätort m.m. (dnr 2007/1045) beslutade kommunfullmäktige 25 maj 2008 om kommunal
parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24).
Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att ansvara för parkeringsövervakningen.
Befintligt ramavtal med Securitas påbörjades 1 september 2018 och inkluderar även ansvar
för fordonsflytt. Parkeringsvaktsuppdraget uppgår till 1000 timmar per år med möjlighet
att avropa ytterligare 200 timmar vid behov.
Samhällsbyggnadsnämnden har antagit Regler för parkeringsövervakning i Simrishamns
kommun (SBN 2019/1066). Syftet med reglerna är att tydliggöra prioriteringar och fokus
för parkeringsövervakningen.
Avtalet med nuvarande entreprenör, Securitas Sverige AB, löper ut 31 augusti 2020, med
möjlighet till 2 förlängningar á 12 månader.
Förslag finns nu att förlänga avtalet för parkeringsövervakningen i 24 månader, med minskad omfattning till 500 timmar per år med möjlighet att avropa ytterligare 90 timmar vid
behov. Fördelningen av timmar ska anpassas efter behov med fokus på sommarmånaderna,
enligt överenskommelse med beställaren. Parkeringsövervakningen ska följa antagna Regler för parkeringsövervakning i Simrishamns kommun.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-19
Förhandlingsprotokoll vid förlängning med Securitas - utkast, 2020-01-17
Regler för parkeringsövervakning i Simrishamns kommun, SBN 2019-05-23 § 118
Avtal Securitas 2018-09-01--2020-08-31
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Förlänga avtalet för parkeringsövervakningen i 24 månader, med minskad omfattning till 500 timmar per år med möjlighet att avropa ytterligare 90 timmar vid behov. Fördelningen av timmar anpassas efter behov med fokus på sommarmånaderna, enligt överenskommelse med beställaren.
Justerandes sign
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Dnr 2019/1066

Reservationer
Mats Arnoldsson (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:
Securitas

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 14

Dnr 2019/485

Detaljplan/ändring Otto Lars 11 - avskrivning
Ärendebeskrivning
Simrishamns Näringslivsutveckling AB inkom den 9 maj 2019 med en ansökan om planbesked för fastigheten Otto Lars 11 i Simrishamn. Ansökan gäller ändring av detaljplan i
syfte att kunna förvärva fastigheten och använda marken som verksamhetsyta.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om positivt planmedgivande den 18 juni 2019 § 150.
Plankostnadsavtal undertecknades i oktober 2019.
Simrishamns Näringslivsutveckling AB inkom den 4 december 2019 med en önskan om att
avbryta planprocessen för ändring av detaljplan.
Eventuella nedlagda kostnader kommer faktureras.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-16
Önskan om att avskriva ärendet Otto Lars 11, 2019-12-11
Beslut om begäran om planbesked, 2019-06-18 § 150
Begäran om planbesked, 2019-05-09, Simrishamns Näringslivsutveckling AB.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Planprocessen för ändring av detaljplan avbryts och ärendet avskrivs.

_______

Beslutet expedieras till:
Simrishamns Näringslivsutveckling AB

Justerandes sign
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§ 15

Dnr 2019/1097

Begäran om planbesked, Tommarp 42:104
Ärendebeskrivning
Begäran om planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten Tommarp 42:104, inkom den
15 november 2019. Syftet är att möjliggöra utbyggnad av spannmåls-anläggning där ny detaljplan prövar möjligheten för nya lagringssilos samt större andel hårdgjord yta för säkrare hantering.

I ansökan redogörs för behovet av större torkningskapacitet och större lagringsutrymme då
dagens torkningsutrustning behöver moderniseras och bli effektivare. JHL (Järrestad Härads Lantmannaförening) bildades 1903 och har sedan dess utvecklat sin verksamhet från
ett rent lantbrukarföretag, till ett företag som vänder sig till alla kunder som har med lantbruk, bygg, boende och trädgård att göra.
Gällande detaljplan (del av Tommarp 10:2 och Tommarp 42:104) vann laga kraft 28 juli
2009. I gällande detaljplan anger användningsområdet kvartersmark för lättindustri (JH)
med ett skyddsavstånd på 50 meter samt handel, ej livsmedel. Största byggnadsarea i procent av fastighetarea (e1) är reglerat till 50. Högsta byggnadshöjd i meter är 6 meter och
högsta totalhöjd i meter är reglerat till 11 meter. Minsta respektive största taklutning i grader är angett till 15.
Checklista för planbesked har tagits fram för att användas som ett redskap och vägledning
för bedömning samt prioriteringsordning för inkomna planbesked. För aktuellt planbesked
gällande Tommarp 42:104 påverkar planförslaget nämndmålen levande landsbygd, hållbar
effektiv resurshantering samt god beredskap för verksamhetsområden.
Utveckling av befintligt verksamhetsområde med befintlig tillfart bedöms vara positivt
liksom genomförbarheten av planläggningen som bedöms vara okontroversiell. Förslag till
ändring av detaljplan får prioriteringsordning 2 där 1 är högst prioriterat.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att fastigheten Tommarp 42:104 lämplighet för ändamålet bör prövas genom ändring av detaljplan med standardförfarande då det
är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande samt ej
bedöms uppfylla övriga kriterier för utökat förfarande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-30
Checklista planbesked Tommarp 42:104, 2019-12-30
Ansökan om planbesked, daterad 2019-11-13
Justerandes sign
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Dnr 2019/1097

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT






Bevilja positivt planbesked för att ändra detaljplan för
Tommarp 42:104.
Planprövning sker genom standardförfarande.
Plankostnadsavtal enligt gällande plantaxa ska upprättas innan planarbete påbörjas.
Planarbete initieras och bekostas av sökanden.
Planhandlingar och utredningar kan upprättas av externa konsulter.

Avgift
Avgift för beslut om planbesked enligt plantaxa 2019 är 15 000 SEK vilket faktureras direkt efter beslut.
Nya planbesked tidsbegränsas till 2 år. Om planarbete inte påbörjats inom 2 år, ges möjlighet att ansöka om förlängning med ett år i taget. Har perioden passerats får nytt planbesked
sökas.
_______

Beslutet expedieras till:
ola.cristiansson@jhl.nu

Justerandes sign
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§ 16

Dnr 2018/858

Detaljplan för del av Mellby 27:52 och Mellby 3:121 i Kivik - Planprogram
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 2017, § 209, att en markanvisningstävling för fastigheterna Mellby 27:52 och Mellby 3:121 skulle anordnas. Två förslag inkom till förvaltningen den 31 maj 2018. Bedömningsgruppen kom, utifrån angivna bedömningskriterier, fram till att förslaget med namnet ”Kiviks trädgårdar” är det bästa.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 augusti 2018, § 149, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett planavtal och markanvisningsavtal mellan Simrishamns kommun och förslagsställaren till tävlingsförslaget ” Kiviks trädgårdar”.
Markanvisningsavtal godkändes den 21 november 2019, § 255, av samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen upprättas med utökat planförfarande där planprogrammet utgör första steget.
Syftet med planprogrammet är att få ett breddat kunskapsunderlag och att i enlighet med
tävlingsförslaget pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse. Förslaget innebär en utbyggnad av småhusbebyggelse, cirka 35 enheter, med trädgårdar och gemensam grönyta.
Bostäder planeras att utformas som äganderätter med en samfällighet som ansvarar för
gemensamma grönytor. Gata inom området föreslås ha kommunalt huvudmannaskap och
benämnas lokalgata.
Planområdet ligger i Kivik och är cirka 16 000 kvm stort. Området utgörs av delar av fastigheterna Mellby 3:121 och 27:52. Markägare är Simrishamns kommun.
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv, turism och rörligt friluftsliv, högexploaterad kust samt påverkansområde för försvarsmakten.
Området är utpekat som utbyggnadsområde för bostadsändamål i gällande översiktsplan
och enligt policy för utbyggnad vid Ravlunda skjutfält är området inom den ortsavgränsning där nya bostäder kan byggas ur bullersynpunkt.
Planområdet är idag jordbruksmark som utgörs av äppelodling. Då DDT ofta användes
som bekämpningsmedel i äldre fruktodlingar har en miljöteknisk markundersökning tagits
fram. Denna undersökning visade förhöjda halter av DDT varför en saneringsplan ska tas
fram.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/858

Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde för vattentäkt. Planförslaget anpassas
till gällande skyddsföreskrifter.
På grund av VA-situationen kan inte slutligt beslut, antagandebeslut, fattas för planförslaget för än i början av år 2021, efter det att reningsverket är utbyggt. För planprocessen innebär detta ingen försening då tidplanen, utifrån planförfarande med sina ingående steg,
följer denna tidsplan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-15
Planprogram, 2020-01-10
Miljöundersökning, 2019-11-22
Förslag till beslut på sammanträdet
Ing-Marie Jacobsen (FI): Planprocessen ska avbrytas.
Carl-Göran Svensson (C): Godkänna planprogram för Mellby 27:52 och Mellby 3:121 för
programsamråd. Godkänna miljöundersökningen.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat att godkänna
planprogram för Mellby 27:52 och Mellby 3:121 för programsamråd och att godkänna miljöundersökningen.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna planprogram för Mellby 27:52 och Mellby 3:121 för programsamråd.



Godkänna miljöundersökningen.

Reservationer
Ing-Marie Jacobsen (FI) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
_______
Beslutet expedieras till:
Stadstudio – Kiviks Bostads AB

Justerandes sign
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§ 17

Dnr 2019/1173

Markanvisning Joneberg 8 och 9 (projekt Joneberg)
Ärendebeskrivning
I samband med att samhällsbyggnadsnämnden anordnade en markanvisnings-tävling för
fastigheterna Joneberg 8 och 9, lämnade två företag (Knut Edstrand Byggnads AB och
Utvecklingsbolaget Sverige AB (senare överlåtet till Nybo Bostadsutveckling AB) in tävlingsbidrag. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 januari 2017, § 21, att låta båda
företagen få bygga inom kvarteret Joneberg. Efterfrågan på fler bostäder inom Jonebergskvarteret har emellertid inte varit lika stor som företagen förväntat. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 september 2018, § 185, om en uppdelning av genomförandeavtalet i två: Joneberg 8 respektive Joneberg 9, samt en förlängning av markanvisningen fram
till den 28 februari 2019.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2019, § 138, att Knut Edstrand Byggnads AB
får frångå gällande genomförandeavtal avseende byggnadsutformning inom Joneberg 8
och 9, samt att förlänga genomförandeavtalen till den 31 december 2019. Samtidigt har
Nybo Bostadsutveckling AB sökt och blivit beviljad ett bygglov för en utformning som
avviker från gällande genomförandeavtal.
Knut Edstrand Byggnads AB inkom den 13 december 2019 med en ny idé till utformning
av bebyggelse inom Joneberg 8 och 9. Förvaltningen bedömer att liknande bebyggelse,
som i det inskickade exemplet, bör kunna gå att utföra med gällande detaljplanebestämmelser. Knut Edstrand Byggnads AB inkom därför den 16 december 2019 med en förfrågan om förlängning av genomförandetiden för genomförandeavtalen avseende Joneberg 8
och 9.
Beslut i frågan ska fattas av samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2015, § 213, att ge samhällsbyggnadsnämnden full dispositionsrätt över de aktuella tomterna.
Förvaltningen bedömer att det är rimligt att förlänga genomförandetiden för genomförandeavtalen med sex månader från den dag beslutet fattas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-22
Inskickad idéskiss om ny utformning, mail daterat 2019-12-13
Begäran om att få genomförandeavtal förlängt, Joneberg 8-9, Knut Edstrand Byggnads
AB, mail daterat 2019-12-16
Justerandes sign
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Genomförandeavtal avseende Joneberg 8, 2018-10-26
Genomförandeavtal avseende Joneberg 9, 2018-10-26
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Förlänga genomförandeavtalen avseende Joneberg 8 och 9 med sex månader från
den dag beslutet fattas.

_______

Beslutet expedieras till:
Knut Edstrand Byggnads AB (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 18

Dnr 2018/1148

Genomgång och slutredovisning av äldre exploateringsavtal
Ärendebeskrivning
Exploateringsverksamhet innefattar köp och försäljning av detaljplanelagd mark för bostäder, industrier och övriga exploateringsobjekt (exploateringsmark) samt upprättande, godkännande och genomförande av detaljplaner och genomförandeavtal. Utöver kommunens
egen mark innebär exploateringsverksamheten även att mot ersättning, med stöd av exploateringsavtal, bygga ut och lösa in mark för allmänna, kommunala anläggningar inom privatägda exploateringsfastigheter.
Enligt gällande policy för exploateringsredovisning ska ett exploateringsprojekt redovisas
till kommunfullmäktige när inga fler utgifter beräknas belasta projektet.
Genom åren har redovisningen av exploateringsprojekt sett olika ut. I vissa fall har delar av
ett exploateringsprojekt brutits ut för att kunna slutredovisas. Några av exploateringsprojekten har kostnader som sträcker sig så många år tillbaka i tiden att det nu är omöjligt att
reda ut hur de uppkommit. Förvaltningen har haft som ambition att försöka städa bland alla
äldre exploateringsavtal och se till att de kommer till avslut även om det innebär att de
måste redovisas med förlust – det finns inget sätt att vända äldre, avslutade exploateringsprojekt till vinst bara genom att låta dem finnas kvar, vilket förvaltningen också tidigt flaggat för.
Med hjälp av en konsult har alla äldre, inaktiva exploateringsavtal och -projekt gåtts igenom med målsättningen att kunna slutredovisa dem. Även en ny mall och en rutin för slutredovisning har tagits fram.
Det rör sig om 25 äldre projekt som nu föreslås slutredovisas. Sammantaget har dessa projekt resulterat i en förlust som uppskattas till 3 906 434 kr. Inte alla exploateringsprojekt
har genomförts fullt ut. Det är framför allt några gång- och cykelvägar, av enklare karaktär,
som kvarstår att utföra. Skulle dessa utföras beräknas kostnaden för detta uppgå till ca
245 000 kr. Ett genomförande av dessa föregås sannolikt av äskande av medel för nämndens räkning och kommer inte att påverka ekonomin för de exploateringsprojekt som nu
avslutas. I samtliga slutredovisningsdokument redogörs även för de beräknade, årliga
driftskostnaderna som det genomförda exploateringsprojektet gett upphov till.
Utgången av exploateringsprojekten ska inte förväxlas med det som förs till resultaträkningen. Slutredovisningen av exploateringsprojekten visar hur själva projektet gick ihop
sig. Det som förs till resultaträkningen är de intäkter och kostnader som är kvar att redovisa i exploateringsprojektet. Om ett exploateringsprojekt omfattar etapp I och II, till exemJusterandes sign
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Dnr 2018/1148

pel, och etapp I brutits ut och resultatförts sedan tidigare, ska ändå projektets totala ekonomi, alltså både etapp I och II, redogöras för i slutredovisningen medan endast etapp II:s
ekonomi resultatförs. Detta eftersom etapp I resultatförts tidigare men inte etapp II.
Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommenderar numera, att exploateringsprojektets intäkter och kostnader ska resultatföras löpande, och med alla nya exploateringsprojekt
har förvaltningen planerat att göra så, men så gjordes alltså inte tidigare. Det är därför de
äldre exploateringsprojekten kan ha intäkter och kostnader kvar som inte tidigare förts till
resultaträkningen. De intäkter och kostnader som kommer att resultatföras för de 25 äldre
projekt som nu avslutas uppgår till 1 639 229 kr i förlust för kommunen.
Några av de projekt som rör kommunal mark, och som nu är föremål för slutredovisning,
kan komma att bli aktuella för exploatering i framtiden. Det är emellertid inte rimligt att ett
framtida exploateringsprojekt ska bära historiska kostnader. Det är därför naturligt att slutredovisa och ”nolla” dessa projekt för att kunna ge dem en ny, rättvis start i framtiden.
På förvaltningen pågår, efter denna slutredovisning, 19 projekt för industrimark, 25 projekt
för bostadsmark där kommunen är markägare samt 7 projekt för bostadsmark med privata
markägare. De flesta av dessa projekt är aktiva men några av dem kommer att slutredovisas efter kommande, fördjupad utredning. I kommande utredning kommer samtliga exploateringsprojekt att förses med var sin exploateringskalkyl i enlighet med gällande policy för
exploateringsredovisning.
Finansiering

Slutredovisning av dessa äldre exploateringsprojekt är nödvändig men innebär samtidigt en
förlust om 1 639 229 kronor. Eftersom denna förlust inte är relaterad till exploateringsverksamheten 2019 är det är orimligt att samhällsbyggnadsnämnden ska bära detta underskott i
resultaträkningen 2019. Avslutningsvis måste det anses vara positivt att gamla förluster
avslutas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 januari 2020
Sammanställning av slutredovisning av projekt 2019
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, §
154
Slutredovisning av ”Valfisken 39”
Slutredovisning av ”Rörum 4:3 och 4:8”
Slutredovisning av ”Brantevik 36:3”
Slutredovisning av ”Hjälmaröd 4:88”
Slutredovisning av ”Hoby 1:16”
Slutredovisning av ”Kvarnby 15:281”
Justerandes sign
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Slutredovisning av ”Hoby 15:20”
Slutredovisning av ”Toftakärr 17”
Slutredovisning av ”Baskemölla 6:24 m.fl.”
Slutredovisning av ”Hjälmaröd 4:89”
Slutredovisning av ”Kvarnby 15:315 m.fl.”
Slutredovisning av ”Kvarnby 15:293”
Slutredovisning av ”Borrby 294:10”
Slutredovisning av ”Gislöv 17:198”
Slutredovisning av ”Delar av kv. Kniven”
Slutredovisning av ”Hammenhög 27:91, del av”
Slutredovisning av ”Baskemölla 3:1”
Slutredovisning av ”Baskemölla 88:5 Tjörnby”
Slutredovisning av ”Brantevik 36:22”
Slutredovisning av ”Borrby 47:22, Bönåkra 11”
Slutredovisning av ”Borrby skola, Örnaljung 14”
Slutredovisning av ”Stiby 5:10, 5:2”
Slutredovisning av ”Kvarnby 15:38”
Slutredovisning av ”Stiby 7:81”
Slutredovisning av ”Viks fiskeläge 47:8”
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna slutredovisningen av de uppräknade 25 äldre exploateringsprojekten.



Godkänna avskrivning av underskottet om 1 639 229 kronor från samhällsbyggnadsnämndens resultat 2019.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 19

Dnr 2019/457

Utse representanter - Tommarpsåns nedre dikningsföretag av år 1928
Ärendebeskrivning
Tommarpsåns dikningsföretag av år 1928 har inkommit med en begäran om att kommunen, genom en överenskommelse, åtar sig 100 % ansvar för drift och underhåll av dikningsföretaget, från utloppet uppströms till Bjärsjö, både vad gäller utförande och kostnader.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 augusti 2019, § 175, att återremittera ärendet
till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att uppmana styrelsen i dikningsföretaget
att utlysa årsstämma i syfte att utse ny styrelse och att kommunen ska ha majoritet i styrelsen.
Möte med dikningsföretaget hölls på samhällsbyggnadsförvaltningen den 13 september
2019 där styrelsefrågan var en diskussionspunkt av flera. Förvaltningen förklarade samhällsbyggnadsnämndens beslut och varför kommunen vill ha majoritet i styrelsen, detta då
kommunen vill att styrelsesammansättningen ska spegla delägarförhållandet och kommunen är största delägare. Mötet föreslog också att man bör utöka styrelsen till fem ledamöter, idag är det bara tre.
Samhällsbyggnadsnämnden har att utse tre styrelseledamöter till rubricerat dikningsföretag. Som en av ledamöterna väljs samhällsbyggnadsförvaltningens kommunekolog (utses
av förvaltningschef). Övriga två ledamöter väljs bland samhällsbyggnadsnämndens ledamöter, i enlighet med nämndens reglemente.
Samhällsbyggnadsnämnden informerades den 21 november 2019, § 245, av Tilla Larsson
från Jordbruksverket om dikningsföretag, kommunens olika roller och ansvar till exempel
som markägare, som samhällsplanerare, samt som beslutande om bygglov.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 november 2019, § 253, att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för klargörande om det måste vara representanter
som har förtroendeuppdrag i samhällsbyggnadsnämnden.
Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente, antaget av Kommunfullmäktige den 25
mars 2019, § 76, företräder samhällsbyggnadsnämnden kommunen som fastighets-/markägare i bland annat dikningsföretag. Efter hörande med jurister på SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ska detta inte tolkas som att representant för samhällsbyggnadsnämnden
i dikningsföretagets styrelse också måste vara ledamot av samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Justerandes sign
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§ 19 forts

Dnr 2019/457

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-08
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-11-21, § 253
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-08-22, § 175
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, KF 2019-03-25, § 76
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Utse Christer Vigren för Simrishamns kommun i styrelsen för Tommarpsåns nedre
dikningsföretag av år 1928.



Utse Mats Arnoldsson för Simrishamns kommun i styrelsen för Tommarpsåns nedre dikningsföretag av år 1928.

_______

Beslutet expedieras till:
Tommarpsåns nedre dikningsföretag av år 1928

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 20

Dnr 2019/388

Årsbokslut 2019
Ärendebeskrivning
Arbetet med att färdigställa årsbokslutet är till dags datum ännu inte klart. Redovisning för
semesterskulder stängdes ner den 27 januari. Arbetet med att ta fram kapitaltjänstkostnader
för samhällsbyggnadsnämnden har varit mer omfattande än väntat.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Uppdra åt samhällsbyggnadsnämndens presidium (Carl-Göran Svensson (C),
Kristina Åhberg (M) och Ing-Marie Jacobsen (FI) (som ersätter Lars Johansson (S)
då han är förhindrad att medverka) att ta ställning till och godkänna årsbokslut
2019.



När bokslutet godkänts ska tillgång till handlingarna publiceras i netpublicator.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

34

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-01-30

§ 21

Dnr 2019/346

Intern kontrollplan 2019, uppföljning 2019-12-31
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Beslut om godkännande av uppföljning av den interna kontrollen tas i samband
med beslut om godkännande av årsbokslut 2019 (se § 20)

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 22

Dnr 2020/11

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 296 - Val av ledamöter i VA driftbolaget
Motion Pia Ingvarsson, Karl-Erik Olsson och Christer Grankvist (S) angående omklädningsrum på brandstationen i Simrishamn för både kvinnor och män
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 292 - Förändrad ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslut 2019-12-16, § 287 - Prissättning av Kvarnby 15:72, Skillinge
hamn
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 280 - Medborgarförslag från Christer Neleryd m.fl
- Höjning av förbrukningsavgifterna för dricksvatten
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 279 - Medborgarförslag från Erik Månsson om
Sjöfartsplats på Gjuteriplanen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 288 - Väghållaransvar för Impevägen med flera i
Gröstorp
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 295 - Avsägelse från uppdrag som ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden - Hans Dahlqvist (SD)
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-08-27, § 83 - Förskolan Läris anhållan om att utöka antalet platser - Uppmärksamma samhällsbyggnadsnämnden om trafiken på gatan då det är
många barn i rörelse och hastigheterna är höga
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-10, § 126 Redovisning och uppföljning av kösituationen till förskolan - uppdrag åt buf att initiera samarbete med sbf avseende en förskola i
Simrishamns tätort.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 23

Dnr 2020/13

Aktuell information
Susanna Söderberg, enhetschef gata/park:
Redovisning av kostnader för gräsklippning (entreprenad kontra tillbaka i egen drift)
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef:
Budget/budgtprocess/investringsbudget
Organisation samhällsbyggnadsförvaltningen
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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