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§ 177

Dnr 2020/14

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


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

_____

Justerandes sign
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§ 178

Dnr 2020/18

Ändring av föredragningslista och genomgång av ärendena
Dagens sammanträde inleds med att fastställa dagordningen och genomgång av ärendena
på föredragningslistan. En del ärenden presenteras av närvarande tjänstepersoner och en
del ärenden presenteras digitalt.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärenden utgår vid dagens sammanträde:
Pkt 14 – Intresseanmälan att nyttja Kvarnby 15:359, Skillinge
Pkt 20 – Hyresavtal lokal i stationshuset, Stenbocksgatan i Simrishamn
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 179

Dnr 2020/12

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande
i enlighet med samhällsplaneringsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till samhällsplaneringssnämnden. Redovisningen innebär inte att
samhällsplaneringsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får samhällsplaneringsnämnden 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 2020-09-23

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 180

Dnr 2020/22

Delårsbokslut 2020-01-01--2020-08-31
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, i enlighet med centrala anvisningar, upprättat förslag
till delårsbokslut avseende januari-augusti 2020 för Samhällsplanerings-nämnden.
Till delårsbokslutet bifogas även handlingar som svar på kommunfullmäktiges beslut den
31 augusti 2020, § 155:
o Samhällsplaneringsnämnden upprättar en handlingsplan för att uppnå planerade
investeringar.
o VA-verksamheten presenterar en plan till kommunstyrelsen för hur underskottet
från 2018 och 2019 ska åtgärdas.
Nämndens plan för att uppnå planerade investeringar består av ofrånkomliga skäl av kommentarer till prognosticerade avvikelser för 2020. Flertalet av nämndens investeringsprojekt är fleråriga investeringsprojekt och kan av många olika, ofta opåverkbara yttre skäl
sällan detaljplaneras och utföras inom ett kalenderår. Nämnden önskar att moderna riktlinjer för investeringar tas fram där det bland annat tydliggörs att investeringsprojekt som
erhållit godkännande av kommunfullmäktige och startats under innevarande år kan rullas
vidare över årsskifte, samt att de investeringsmedel som ej ianspråktagits för dessa projekt
förs budgetmässigt över till nästkommande år utan ytterligare beslut. Riktade investeringsprojekt som inte påbörjats, men som nämnden erhållit budgetmedel för och där det planeras för ett genomförande, kan också budgetmässigt föras över till det nya året. Om ett flerårigt investeringsprojekt visar en negativ avvikelse kan underskottet föras över till nästkommande år. Även bör det tydliggöras när ej påbörjade investeringar ska hanteras som nya
investeringar och inarbetas i nästkommande budget eller plan.
VA-verksamhetens förslag till plan för hur underskottet från 2018 och 2019:
VA-verksamheten har under de senaste år haft stora variationer mellan det prognostiserade
behovet av ökning av VA-taxa och det faktiska utfallet. Fram till 2017 upparbetades ett
stort överskott i VA-verksamheten om cirka 25 mnkr vilket fonderats till framtida investeringar.
2018–2019 uppstod ett underskott i VA-verksamheten som om cirka 7,5 mnkr vilket till
stor del berodde på en släpande omställning till komponentredovisning. För att börja minska underskottet från 2018–2019 samt möta framtida kapitaltjänstkostnader föreslår Samhällsplaneringsnämnden att en taxeökning görs från och med 2021 med 5,0 % årligen i
enlighet med Svenskt Vattens rekommendationer. Vid en taxeökning om 5,0 % årligen
beräknas underskottet vara återställt fram till 2022.
Justerandes sign
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§ 180 forts

Dnr 2020/22

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-23
Delårsbokslut för SPN januari-augusti 2020
Delårsbokslut KF-version, SPN 2020-09-21, ordförandebeslut
Handlingsplan för planerade investeringar, 2020-09-17
VA-verksamhetens plan för hantering av underskott 2018 och 2019, 2020-09-23
Överläggningar
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT



Godkänna delårsbokslut för januari-augusti 2020.
Godkänna handlingsplan för investeringar med föreslagna åtgärder och överlämna
till kommunfullmäktige.
 Godkänna VA-verksamhetens plan för hantering av underskottet från 2018 och
2019 och överlämna till kommunstyrelsen.
 Föreslå kommunstyrelsen att se över möjligheten att förenkla delårsrapporteringen.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 181

Dnr 2020/223

Intern kontrollplan 2020 - uppföljning
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en uppföljning av den interna kontrollplanen för 2020 avseende samhällsplaneringsnämnden. I varje kontrollmoment ingår avvikelseanalyser. Resultatet av avvikelseanalyserna ska användas som underlag till åtgärder.
Vid kontroll av planen har avvikelser upptäckts och åtgärder har redan vidtagits eller ska
vidtas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-15
Uppföljning intern kontrollplan januari – augusti 2020
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna uppföljning av intern kontrollplan januari – augusti 2020.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Revisionen

Justerandes sign
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§ 182

Dnr 2020/509

Taxor och avgifter SPN 2021
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 16 juni, § 140 att överlämna budgetskrivelse 2021–
2023, inklusive förslag på besparingar, nya resursbehov, nämndmål och indikatorer till budgetberedningen tillsammans med taxeförslagen för 2021. Beslutet innebar också att nämnden
föreslog att samtliga samhällsplaneringsnämndens taxor ska indexuppräknas fortsättningsvis.

I tidigare budgetanvisningar (inför nämndernas beslut om budgetskrivelser i juni) står det
att indexuppräknade taxor ska räknas upp och beslutas enligt SKR:s bedömning av konsumentprisutveckling i cirkuläret från den 24 augusti. I SKR:s cirkulär (20:32) från den 24
augusti står det att KPIF för 2021 är 0,8 %. Taxorna för 2021 som ska räknas upp med
KPIF räknas upp med 0,8 %.
I budgetanvisningarna stod det att det endast är ej indexuppräknade taxor som kommer att
beslutas av fullmäktige i år. Kommunen behöver dock ha upp alla taxor i fullmäktige även
i år för att fullmäktige ska fatta beslut om vilka taxor som i fortsättningen inte ska indexuppräknas och vilka taxor som ska indexuppräknas samt vilket index de ska räknas upp
med. Ekonomienhetens förslag är att indexuppräknade taxor bara ska upp och beslutas av
fullmäktige en gång per mandatperiod. De andra åren räcker det med att de indexuppräknas
och beslutas av respektive nämnd.
Detta betyder att nämnderna behöver ha upp samtliga taxor i höst, både de indexuppräknade taxorna, ej indexuppräknade taxorna samt maxtaxor.
Nämnderna behöver fatta följande beslut i höst:
 Samtliga taxor för 2021
 Vilka taxor som i fortsättningsvis ska indexuppräknas, taxor som inte ska indexuppräknas samt maxtaxor som regleras enligt lag.
 Vilket index som respektive taxa som indexuppräknas ska räknas upp med. T.ex.
om taxan ska räknas upp med KPIF i SKR:s cirkulär i augusti respektive år eller
om det ska räknas upp med ett annat index.
Detta ska sedan vidare till fullmäktige för beslut. Planen är att fullmäktige ska besluta om
taxorna på sammanträdet den 30 november.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 182 forts

Dnr 2020/509

Nedan följer en sammanställning över samhällsplaneringsnämndens taxor och uppräkningssätt
Taxa/taxeområde
Hamntaxa

Uppräkning av taxan 2021
(ev. exkl. index)
Se bilaga

Taxa för ledningsdragande verksamheter

Se bilaga

Plantaxa

Se bilaga

Kart- och mättaxa

Se bilaga

Taxa för upplåtelse av
offentlig/allmän platsmark

Se bilaga

Måltidstaxa för anhörig
Taxa för felparkeringsavgifter

Se bilaga
Se bilaga

Taxa för kommunjägartjänster på privat mark

Se bilaga

VA-taxa

Se bilaga

Indexuppräkning 2021 och fortsättningsvis
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda
med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
oktober månad året före det år taxan börjar
gälla.
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda
med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
oktober månad året före det år taxan börjar
gälla.
Timkostnaden i denna taxa är bestämd med
utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) oktober
månad året före det år taxan börjar gälla.
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda
med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
oktober månad året före det år taxan börjar
gälla
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda
med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
oktober månad året före det år taxan börjar
gälla.
KPIF 2021, SKR:s cirkulär (20:32) 24 augusti
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda
med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
oktober månad året före det år taxan börjar
gälla.
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda
med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
oktober månad året före det år taxan börjar
gälla.
KPIF 2021, SKR:s cirkulär (20:32) 24 augusti

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-23

Justerandes sign
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§ 182 forts

Dnr 2020/509

Taxeförslag – Hamn; Ledningsdragande verk; Plan; Kart och mät; Upplåtelse av offentlig/allmän platsmark; Måltidsavgift för anhörig; Felparkeringsavgifter; Kommunjägartjänster; VA.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT



Godkänna taxeförslagen för 2021.
Föreslå i 2021 års beslut om taxor att samtliga samhällsplaneringsnämndens taxor
ska indexuppräknas fortsättningsvis, i enlighet med sammanställningen ovan.
 Överlämna taxeförslagen till Kommunfullmäktige.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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§ 183

Dnr 2020/784

Fullmakt för Österlen VA AB
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden ger verkställande direktör för Österlen VA AB i uppdrag att
sköta den löpande driften av den allmänna VA-anläggningen för Simrishamns kommun
enligt föreslagen fullmakt.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-16
Förslag till fullmakt för Österlen VA AB, 2020-10-01
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna fullmakt för Österlen VA AB, att gälla från 1 september 2020.
_______

Beslutet expedieras till:
Johan Persson, Österlen VA AB
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 184

Dnr 2019/294

Planbesked, Simrishamn, kv Lasarettet 1, avskrivning
Ärendebeskrivning
Företaget Bovieran AB inkom den 18 mars 2019 med en ansökan om planbesked för ny
bebyggelse på fastigheten Simrishamn, kv. Lasarettet 1. Ansökan gällde önskemål om ny
detaljplan för ett flerbostadshus med 36 lägenheter för seniorboende. Parallellt ansökte
Bovieran AB om markanvisning för området.
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade positivt planbesked den 25 april 2019, § 83.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2019, § 238 att bevilja markanvisning till
Bovieran AB.
Bovieran AB, inkom den 4 september 2020, genom Balder AB, med en begäran om återtagande av markanvisning och avslut av plankostnadsavtal på fastigheten Lasarettet 1.
Marken ägs av Simrishamns kommun och har en areal om cirka 26 000 m2.
För fastigheten Lasarettet 1 finns en gällande detaljplan som vann laga kraft 15 mars 1962,
som på fastigheten medger byggnader för allmänt ändamål med högst tre våningar med en
högsta byggnadshöjd om 10,8 meter. Planbeteckningen är A som inte kan användas för
bostäder enligt gällande lagstiftning.
Kommunstyrelsen godkände den 17 april 2013, § 92, ett planprogram för kv. Lasarettet,
Östra planteringen, Gjuteriplan och Sjöfartsstråket. Den 4 december 2013, § 226, godkände kommunstyrelsen samrådsredogörelsen för planprogrammet.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 juni 2014, § 143, att påbörja en detaljplan för delområdet Östra planteringen tillsammans med Simrishamns bostäder AB. Utifrån ett program för
skissuppdrag (2015-12-10) bjöds tre arkitektkontor in till ett parallellt uppdrag, för att lämna förslag på områdets framtida utveckling utifrån konceptet ”hus i park”. Beslut om samråd fattades av samhällsbyggnadsnämnden den 24 november 2016, § 161 och planförslaget
var ute på samråd under perioden 3 december 2016 - 7 januari 2017. Samhällsbyggnadsnämnden tog den 17 augusti 2017, § 119, beslut om att avsluta planarbetet med beaktande
av samrådsredogörelsen och med hänsyn till den parkmiljö och de kulturvärden områdena
representerar. Vidare beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ingen planläggning skulle
ske på Gjuteriplan.
Konsekvenser
Justerandes sign
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§ 184 forts

Dnr 2019/294

Då området kan anses vara mycket attraktivt för ny bostadsbebyggelse ser förvaltningen
det som positivt om en ny intressent i framtiden kan få möjlighet att delta i kommande detaljplanearbete för Lasarettet 1. Förvaltningen bedömer det också som lämpligt att fortsätta
planläggningen av området Östra planteringen men med en annan skala och utformning än
tidigare förslag som väl anpassas till kulturmiljön i Simrishamns stadskärna.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-24
Skrivelse från Balder AB, inkom 2020-09-04
Planprogram för Kv. Lasarettet, Östra Planeringen, Gjuteriplan och Sjöfartsstråket, upprättat 2013-03-25, reviderad 2013-06-03, 2013-11-15
Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Lasarettet i Simrishamn från april 1961,
laga kraft 1962-03-15
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT



Avskriva planbeskedet för Bovieran AB på fastigheten Lasarettet 1.
Fortsätta pågående planarbete utifrån befintligt planprogram när ny intressent finns
med en säregen idé, alternativt utlysa en markanvisningstävling efter nytt beslut om
planbesked eller markanvisning från samhällsplaneringsnämnden.
 Åter inkludera och utreda förutsättningar för ny bebyggelse i parkområdet Östra
planteringen i planarbetet men med en utformning som anpassas till befintliga kulturvärden och byggnadshöjder i Simrishamns stadskärna och värden i riksintresset
för kulturmiljö.
_______

Beslutet expedieras till:
Balder AB, David Johansson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 185

Dnr 2018/1073

Detaljplan Yxan 1 och del av Simris 206:1, granskninghandling
Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna för Yxan 1 (GRB Österlen Y1 AB) inkom med en ansökan om planbesked den 26 november 2018. Planbesked beviljades av samhällsbyggnadsnämnden den 31
januari 2019, § 18, för ändring av detaljplan i syfte att kunna bedriva bilservice och försäljning av nya och begagnade bilar.
Den 13 maj 2019, inkom GRB Österlen Y1 AB (Bil-Bengtsson), med en ny ansökan om
planbesked för fastigheten Yxan 1 och del av Simris 206:1 i Simrishamn. Den nya ansökan
gäller ändring av detaljplan i syfte att utöver möjlighet att kunna bedriva bilservice, försäljning av nya och begagnade bilar, också kunna bedriva viss handel på fastigheten Yxan 1.
Fastighetsägarna vill ha möjlighet att bedriva restaurang, kafé och frisörverksamhet.
För fastigheten Yxan 1 gäller en detaljplan som vann laga kraft den 30 december 1994 med
en genomförandetid om 15 år. Nuvarande planbestämmelse anger som ändamål J, industri,
vilket inte överensstämmer med försäljning av bilar.
På fastigheten finns en större byggnad som avses byggas om och till för Bil-Bengtssons
verksamhet. Byggnadsnämnden beviljade den 18 december 2018, § 137, tidsbegränsat
bygglov på två år, för ombyggnad av befintlig byggnad på Yxan 1 och för ändrad användning från industri till handel.
För angränsande fastigheter i öster (Hammaren 1, Yxan 3 och 4) gjordes 2015 en ny detaljplan som medger både industri och handel (ej livsmedel), JH. Området väster och norr om
fastigheten medger J.
Hela området ingår i Simrishamns kommuns översiktsplan som ett detaljplanerat verksamhetsområde (industriområde) med förtätningsmöjligheter. Området är i nuläget den enda
industrimark som finns att tillgå i Simrishamn. Genom att tillåta handel inom en del av
området förändras områdets inriktning.
Utformningsbestämmelser är följande för område med JZH1, JZ: högsta nockhöjd är 8 meter, största taklutning medges till 22 grader, högsta byggnadsarea per fastighet är 40 %
respektive 50 %. Industrigatan kortas av. JG- drivmedel i planområdets sydöstra hörn får
en begränsad nockhöjd på meter. Utfartsförbud i söder tas bort.
Förvaltningens bedömning är att detaljplanen inte har någon påverkan på allmänheten eller
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/1073

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 27 maj 2020, § 105, planhandlingar för samråd.
Detaljplanen var föremål för samråd under perioden 13 juni till 6 juli 2020. Yttranden som
inkommit handlar bland annat om byggnadshöjden, miljökvalitetsnormer för vatten, införande av u-område.
Plankartan har reviderats enligt följande:
- u-område har lagts till för att säkra ledningarna som ligger i planområdets östra del,
- den i gällande detaljplan (men icke genomförda) skyddsplanteringen i västra delen
av Simris 206:1 tas bort och den delen upphävs från gällande detaljplan och ersätts
inte med en ny,
- område planlagt som JG får en begränsad nockhöjd till 4 meter,
- tidigare planlagd mark som skyddsplantering blir ersatt med prickmark,
- mark som idag används till omhändertagande av dagvatten blir planlagd med bestämmelse för det ändamålet,
- utfartsförbudet som lagts i planområdets södra gräns tas bort.
Planhandlingarna har förutom mindre revideringar vidare kompletterats med information
om miljökvalitetsnormer för vatten samt text om fornlämningar i närområdet.
Finansiering
Plankostnadsavtal finns upprättat. I avtalet anges att GRB Österlen Y1 AB (Bil-Bengtssons) står för plankostnaderna gällande Yxan 1 och Simrishamns kommun står för plankostnaderna för Simris 206:1. Planarbetet timdebiteras.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-23
Exploateringskalkyl, 2020-09-16
Granskningshandlingar (planbeskrivning, plankarta, behov av miljöundersökning), 202008-27—2020-09-17
Bilaga: Framtida parkering väster och önskemål om parkering söder om befintlig byggnad.
Samrådsredogörelse, 2020-08-27
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT



Godkänna samrådsredogörelsen för för Yxan 1 och del av Simris 206:1.
Godkänna detaljplanehandlingar för Yxan 1 och del av Simris 206:1 för granskning.
_______
Beslutet expedieras till:
GRB Österlen Y1 AB (Bil-Bengtsson)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 186

Dnr 2017/730

Detaljplan för del av Simris 206:1 (Simrislund), antagandehandling
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 granskningsförslaget upprättades en trafikutredning och bullerutredning. Ändringar
från samrådsförslaget innebar att infart- och utfart begränsades till Ekegatan och att förskolans placering kvarstår. 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 permanent plats i sydväst med plats för fem avdelningar. Infart till området föreslås ske i norr via
Ekegatan.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2017/730

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 april 2020, § 80 att godkänna granskningshandlingarna och samrådsredogörelsen.
Granskningsperioden pågick under tiden 26 maj till 13 juni.
Yttranden som inkommit handlar övergripande om trafikpåverkan för de boende längs
Ekegatan och trafiksäkerheten för gång- och cyklister inom Simrislund.
Länsstyrelsen hade synpunkter på risk för DDT. En DDT-utredning har tagits fram som
visar att det finns förekomst av DDT men det är under Naturvårdsverkets riktvärden och
därför behöver inte marken saneras.
En arkeologisk förundersökning efterfrågades av Länsstyrelsen och under oktober kommer
en sådan att genomföras av Skåne arkeologi.
Planen handläggs enligt ÄPBL med normalt förfarande. Det betyder att det är kommunfullmäktige som antar planen efter att samhällsplaneringsnämnden antagit planen.
Efter granskningen har plankartan reviderats enligt följande:
- Område planlagt med användningsområdet Park och egenskapsbestämmelse boll
ändras till att endast benämnas Park.
- Bestämmelse om att marken inom planområdets sydöstra del får inte ändras i höjd
n4 (dagvattenstråk).
Efter granskningen har planbeskrivningen kompletterats med text om påverkan från vindkraftverk, text om energi och klimat-frågor i bebyggelsen samt övriga redaktionella ändringar.
Detaljplanen kan inte antas i kommunfullmäktige innan arkeologisk förundersökning har
genomförts och visar att det inte finns fynd av sådan art att det är olämpligt att bygga bostäder på denna plats. Förundersökning genomförs under oktober månad.
Finansiering
Plankostnadsavtal finns upprättat mellan Lyckos AB och Simrishamns kommun.
Exploateringsavtal finns som bilaga till handlingarna.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-01
Antagandehandlingar (planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta, behovsbedömning),
2020-08-31--2020-09-23
Exploateringskalkyl, 2020-09-23
Granskningsutlåtande, 2020-08-28
Samrådsredogörelse, 2020-04-29
Trafikutredning, Tyréns, 2020-04-08
Bullerutredning, Tyréns, 2020-04-08
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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DDT-utredning, 2019-12-17
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT



Godkänna planhandlingar för del av Simris 206:1 för antagande.
Godkänna granskningsutlåtandet.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
 Anta detaljplan för del av Simris 206:1 (Simrislund).
_______

Beslutet expedieras till:
Lyckos AB (för kännedom)
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 187

Dnr 2016/717

Detaljplan, Borrby Kringlorna 1 m fl, granskning
Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna till Kringlorna 1 ansökte den 1 september 2016 om planmedgivande för
att få möjlighet till utökad tomt i norr inom den angränsande kommunägda fastigheten
Borrby 294:10.
Samhällsbyggnadsnämnden lämnade den 15 december 2016, § 172, positivt planbesked.
Detaljplanen har varit ut på samråd mellan den 4 juli 2020 och den 15 augusti 2020.
Planområdet är beläget i anslutningen till korsningen av Hobyvägen och Idrottsgatan i
nordöstra Borrby.
Området är sedan tidigare detaljplanelagt. Kringlorna 1 är idag planlagt för bostadsändamål och är bebyggt med ett bostadshus och en komplementbyggnad.
Den del av Borrby 294:11 som finns inom planområdet är planlagd som allmän platsmark
för gata och var tidigare tänkt att fungera som en anslutningsgata till ett område öster om
planområdet, vilket detaljplanen/stadsplanen från 1943 pekar ut som kvartersmark för bostad. Denna användning upphävdes 1996. En konsekvens av upphävningen blev att det
bildades ett smalt gränsläpp av allmän platsmark mellan fastigheterna Kringlorna 1 och
Räckorna 1.
Vid värdering av marken har kommunen utgått från Skatteverkets riktvärden för
friliggande småhus i Borrby samt räknat ner till råtomtmark (avdrag för VA-klass, förrättningskostnader och trädgårdsanläggningar) med 1/3 marginalvärde (eftersom det kommer
att bli en utökad trädgård, inte nya byggrätter). Priset hamnar då på ett värde om 30 kr/kvm
och då förutsätts att fastighetsägaren står för lantmäterikostnaderna.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att området mellan bostadsfastigheterna
Kringlorna 1 och Räckorna 1 inte behövs som allmän platsmark och att området därför kan
prövas att ändras till kvartersmark.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-15
Plankarta, granskningshandling, 2020-08-25
Planbeskrivning, 2020-08-25
Barnchecklista, 2020-08-25
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2016/717

Samrådsredogörelse, 2020-08-31
Miljöundersökning, 2020-05-19
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna samrådsredogörelsen.

 Godkänna detaljplan för Kringlorna 1 m.fl. för granskning.
_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare, Kringlorna 1 (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 188

Dnr 2020/248

Detaljplan för fastigheten Rönnebröd 6:70, St Olof, samråd
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen kom den 26 mars 2020 in med en begäran om planbesked
för fastigheten Rönnebröd 6:70 i Sankt Olof.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 april 2020, § 248, att ge positivt planbesked.
Syftet med detaljplanen är att prova lämpligheten i att tillåta flerbostadshus och radhus på
fastigheten, Rönnebröd 6:70, som idag är planlagd som område för bostadsändamål, fristående hus om högst en (1) våning. Under en längre tid har fastigheten varit till salu avsedd för villatomter. Marken är kommunägd och med den ökade efterfrågan på lägenheter,
anser kommunen det är i det allmännas intresse att även tillåta flerbostadshus inom fastigheten.
Planförslaget ansluter till nämndmålen Levande landsbygd, Hållbar effektiv resurshantering.
Detaljplanen anpassas i stort sett till angränsande detaljplaner. Planområdet berör enbart
kvartersmark för bostadsändamål.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-23
Exploateringskalkyl, 2020-09-23
Planbeskrivning, 2020-09-02
Plankarta, 2020-08-24
Miljöundersökning, 2020-08-18
Barnkonsekvensbeskrivning, 2020-08-18
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna detaljplanen för Rönnebröd 6:70 för samråd.

 Godkänna miljöundersökningen.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 189

Dnr 2018/135

Detaljplan för Simrishamn, Vipan 2, granskning nr 2
Ärendebeskrivning
Salana Österlen AB ansökte i februari 2018 om planmedgivande med önskemål om att ny bostadsbebyggelse inom fastigheten ska möjliggöras.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 1 mars 2018, § 32, att medge upprättande av
detaljplan.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostadsbebyggelse inom fastigheten Vipan 2. Syftet är också att bidra till en ökad rumslighet längs Storgatan och Linnégatan genom väl gestaltad bebyggelse mot gata.
Planförslaget anger kvartersmark huvudsakligen för bostadsändamål innebärande byggrätter för nya flerbostadshus i tre och fyra våningar som beräknas innehålla cirka 45 lägenheter. Planen anger bostads- och centrumändamål för byggrättsområdet där den befintliga
byggnaden är belägen för att medge att verksamheter kan finnas kvar i bottenvåning. Befintligt underjordiskt garage planläggs för sitt ändamål vilket säkerställer att de nya byggrätterna kan nyttja detta gemensamt.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 november 2018, § 240, att godkänna planförslaget för samråd. Förslag till detaljplan för Vipan 2 var föremål för samråd under perioden
10 december 2018 till 18 januari 2019. Samrådsmöte hölls i Stadshuset, Simrishamn den
14 januari 2019. Vid detta möte deltog en man och under samrådsperioden har totalt 10
yttranden inkommit.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 september 2019, §195, att godkänna planförslaget för granskning. Förslaget till detaljplan för Vipan 2 var föremål för granskning under
perioden 5 oktober 2019 till 4 oktober 2019. Totalt inkom det 14 yttranden under granskningen.
Fastigheten Vipan 2 är belägen i den östra delen av kvarteret Vipan i Simrishamn. Inom
fastigheten finns idag byggnader för bilverksamhet, en stor del av fastighetens område används för biluppställning. I den södra byggnaden finns verksamhetslokaler och bostadslägenheter. Vipan 2 gränsar i väster till fastigheterna Vipan 4 och 7 som är bebyggda med
flerbostadshus. I norr, öster och söder gränsar Vipan 2 till gatumark - Linnégatan, Fredsdalsgatan och Storgatan.
Gällande detaljplan/stadsplan från 1962 anger kvartersområde för bostads- och affärsändamål med slutet byggnadssätt i tre våningar. För del av byggrättsområde anges överbyggd
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/135

gård. En stor del av kvartersmarksområdet är prickad mark, det vill säga mark som inte får
bebyggas.
Gällande fastighetsplan/tomtindelning från 1951 anger att fastigheten ska vara en tomt.
Tomtindelningen upphävs för att inte hindra annan fastighetsbildning.
Kommunens översiktsplan redovisar området mellan Jonebergsparken och Storgatan som
del av utredningsområde, benämnt Förtätning centrum, där möjliga förtätningar som ansluter till intilliggande bebyggelse bör studeras.
Kommunens bostadsförsörjningsprogram 2016–2020 anger efterfrågan på lägenheter i flerbostadshus samt att nya detaljplaner för lägenheter i kollektiv-trafiknära lägen med god
offentlig, kommersiell och idéburen service ska prioriteras.
Storgatan är av riksintresse för kommunikationer och farligt gods-transporter. Bullerutredning och riskutredning har genomförts. Planförslagets bebyggelsestruktur förhåller sig till
utredningarnas beskrivningar av buller samt risk-/skyddsavstånd och åtgärder.
Planprövningen sker genom utökat planförfarande.
Planen har tidigare varit utställd på granskning.
Med utgångspunkt från Länsstyrelsen synpunkter i det första granskningsyttrandet gjordes
bedömningen att vissa kompletteringar behövde göras vilket innebär en andra granskning.
Ytor som är avsedda för dagvattenhantering säkerställs genom planbestämmelser.
Planhandlingarna har förtydligats gällande hur riktvärden för hur buller ska efterlevas.
Dessutom framkom det i yttrande från miljöförbundet krav på provtagning i bjälklaget
mellan verkstadsdelen och det underliggande garaget, för att säkerställa att verkstaden inte
förorenat detta.
En miljöundersökning har genomförts där slutsatsen är att detaljplaneförslaget inte bedöms
medföra en betydande miljöpåverkan, varför detaljplanen inte behöver miljöbedömas, det
vill säga en miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas.
Finansiering
Planavtal för planärendet är framtaget och undertecknat. Planen reglerar endast kvartersmark varpå fastighetsägaren ansvarar för iordningställande enligt planförslag.
Konsekvenser
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse om cirka 45 lägenheter i Simrishamn, vilket innebär bostäder för cirka 100 personer. Planförslaget är därför i linje med
kommunens bostadsförsörjningsprogram som anger att det som efterfrågas är lägenheter i
flerbostadshus i kollektivnära lägen med god service.
Ett av syftena med planen är att bidra till en ökad rumslighet ut mot Storgatan. Planförslaget uppfyller översiktsplanens mål en attraktiv rumslig struktur genom bebyggelse som
ansluter till omgivningen I översiktsplanen är området utpekat som utredningsområde.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/135

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-15
Plankarta, 2020-09-10
Planbeskrivning, 2020-09-10
Granskningsutlåtande, 2020-09-14
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna detaljplan för Vipan 2 för en andra granskning.

 Godkänna granskningsutlåtande.
_______

Beslutet expedieras till:
Salana Österlen AB (för kännedom)
Söderberg & Ask Arkitektkontor AB (för kännedom)

Justerandes sign
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Dnr 2019/755

Intresseanmälan att nyttja Kvarnby 15:359, Skillinge
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

_____

Justerandes sign
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§ 191

Dnr 2020/783

Projektdirektiv utveckling av Simrishamns station
Ärendebeskrivning
I dagsläget pågår olika projekt som på ett eller annat sätt berör Simrishamns station.
Det finns behov av att samordna projekten och ta ett helhetsgrepp om stationsområdet för
att skapa ett attraktivt, tryggt och sammanhängande stationsområde.
Genom ett tillgängligt och attraktivt stationsområde kan ortsutvecklingen stärka:
- utveckling av näringslivet
- resandeunderlag till kollektivtrafiken
- attraktiviteten och inflyttningen till Simrishamn
- undvika att stationsområdet utgör en barriäreffekt genom att stärka kopplingen
mellan Skansenområdet och centrum
Projektet utveckling av Simrishamns station ska samordna pågående projekt inom och utanför organisationen och ta ett helhetsgrepp om stationsområdet. Projektet utförs i vissa
delar tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden och -förvaltningen.
Projektets geografiska avgränsning är området vid Simrishamns station där kommunen är
huvudman för allmän platsmark och markägare. Projektet kommer även omfatta samordning med åtgärder på Trafikverkets fastigheter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-14
Projektdirektiv utveckling av Simrishamns station, 2020-09-14
Överläggningar
Lars Johansson (S): Finansiering av etapp ett? Anledning att förvänta sig bli föremål för
diskussion.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna i ärendet redovisat projektdirektiv för utveckling av Simrishamns station.

______
Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 192

Dnr 2020/685

Yttrande över motion från Lisa Kvarnbäck (MP) och Hans-Olof
Höglund (MP) - Plantering av träd i Simrishamn
Ärendebeskrivning
Motionen inkom till kommunfullmäktige 2 mars 2020 och till samhällsplaneringsnämnden
10 augusti 2020:
”Motion ang plantering av träd i Simrishamn
Träd behövs i dessa klimatomställningstider. Träd påverkar det lokala klimatet. Träd ger
skugga vid varmt väder, ger skydd mot vind, suger upp vatten vid häftiga regn. Träd ger
rumskänsla. Det behövs fler träd i Simrishamn, träd som fyller ovanstående behov.
Vi föreslår
- att det föreläggs kommunfullmäktige ett trädprogram till skydd och gagn för klimatomställningen med dess kraftiga regn och torrperioder
- att det snarast det planteras träd på fria grönytor, på torget och längs huvudgatorna.
Simrishamn den 2 mars 2020
Lisa Kvarnbäck och Hans Olof Höglund
Miljöpartiet”
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar redan i dagsläget aktivt med att plantera fler träd
och håller med förslagsställarna om att träd behövs av alla skäl som anges i motionen. I
varje nytt projekt ses möjligheterna att plantera nya träd över. Det finns ett uppdämt behov
av att ersätta och plantera nya träd då stora delar av trädbeståndet i kommunen är planterat
under 1900-talet. Då det redan är ett inarbetat tillvägagångssätt bedöms ett trädprogram
mer fördröja den faktiska planteringen istället för att påskynda densamma, vilket antas vara
motionens avsikt. För att säkra att träd fortsätter att planteras i samma omfattning så är en
särskilt avsatt investeringsbudget för trädplantering ett effektivare och snabbare sätt, exempelvis ett ramanslag för nya träd om 200 000 kronor per år under en 10-årsperiod.
Simrishamn är en gammal kulturstad med trånga gaturum, där det oftast inte finns utrymme för att skapa livskraftiga livsmiljöer för nya träd. Det är därför vid ombyggnationer och
nyanläggningar som det kan vara aktuellt att plantera nya träd.
Det finns också ett behov av stora fria grönytor som en tillgång för medborgarna. Det finns
även ett skötselperspektiv då träd som står i gräsytor medför en högre kostnad för skötsel
och träden drabbas oftare av skador vilket minskar deras livslängd. Därför samlas träden
generellt i klungor eller stråk.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 192 forts

Dnr 2020/685

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-16
Motion från Lisa Kvarnbäck (MP) och Hans-Olof Höglund (MP) - Plantering av träd i
Simrishamn, 2020-03-02
Förslag till beslut på sammanträdet
Roland Thord (MP): Bifall till motionen.
Carl-Göran Svensson (C): Avslag, i enlighet med förvaltningens beslutsförslag
Förslag till beslut på sammanträdet – tilläggsyrkande
Mats Sundbeck (V): 200 000 kronor av samhällsplaneringsnämndens ram till förfogande
används till trädplantering år 2021.
Beslutgång
Ordförande ställer först Roland Thords förslag om bifall mot förslag om avslag enligt förvaltningens förslag mot varandra och finner att nämnden beslutat föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
Beslutsgång – tilläggsyrkande
Ordförande ställer proposition på Mats Sundbecks tilläggsyrkande och finner att nämnden
beslutat bifalla det samma.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


200 000 kronor av samhällsplaneringsnämndens ram till förfogande används till
trädplantering år 2021.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE



Avslå motionen i den del som avser att det föreläggs kommunfullmäktige ett trädprogram till skydd och gagn för klimatomställningen med dess kraftiga regn och
torrperioder, då ett trädprogram inte förutsätts ha önskad effekt,
avslå motionen i den del som avser att det snarast det planteras träd på fria grönytor, på torget och längs huvudgatorna, då dels förutsättningarna för att skapa livskraftiga livsmiljöer för nya träd saknas i centrum, dels att behovet av fria grönytor,
som en tillgång för medborgarna också behöver tillgodoses.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2020/685

Reservationer
Roland Thord (MP) reserverar sig mot beslutet i de delar som avser att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 193

Dnr 2020/686

Yttrande på motion från Ann-Christin Råberg (S) och Birgitta Öman (S)
- Kommunen vidtar åtgärder för att skapa miljöer till gagn för pollinerande insekter och bin
Ärendebeskrivning
Den 24 februari kom motionen in till kommunen. Den 10 augusti 2020 skickades motionen
till Samhällsplaneringsnämnden för besvarande.
Våra livsviktiga medarbetare insekterna.
Pollinerande insekter och bin minskar och många är utrotningshotade.
I jordbrukslandskapet finns det inte mycket kommunen kan göra men däremot i stads och
by miljö finns det möjligheter att främja deras fortlevnad.
Vi har idag vandrat i Simrishamn och har sett sterila och välklippta gräsmattor på kommunens mark.
Här finns utrymme att plantera blommande buskar och så in vilda blommor i stråk längs
kanterna och i öar, inne på gräsmattorna. Enligt kommuninnevånare används inte gräsmattorna i särskilt stor utsträckning av de boende.
Till stor glädje såg vi några kanter som inte var klippta och där frodades vildblommor
bl.a. cikoria, rölleka och Luzern. Där fanns pollinerarna. 2017 fanns ett sådant stråk på
Gjuteriplan och det var uppskattat av både insekter och människor.
Säkerligen kommer några stads/by innevånare att förfasa sig över det ovårdade men här
kan man då informera till vilket syfte vildblommorna ska frodas och få vara ifred. Vår önskan om en levande stad och byggd hoppas vi kommer att arbetas med under kommande år
för vår miljös skull.
Vi vill därför föreslå kommunfullmäktige besluta
att kommunen vidtar åtgärder för att öka den biologiska mångfalden och skapa
miljöer genom kantzoner och planteringar till gagn för pollinerande insekter och
bin.
För Socialdemokraterna
Ann-Christin Råberg

Birgitta Öman

Sedan ett par år tillbaka så arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med omställning av
skötsel av gräsytor från intensivt klippta gräsytor till extensivt skötta ängsytor med en ökad
biologisk mångfald som följd. Förvaltningen kommer att fortsätta detta arbete och håller
under hösten på med att ta fram skötselplaner som kommer att underlätta arbetet på sikt.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2020/686

Förvaltningen anser att frågan är av stor vikt och är därför också delaktiga i arbetet med att
ansöka om pengar till privata initiativ för naturvårdsåtgärder som främjar livs- och födosöksmiljöer för pollinerande insekter (så kallade pollinerings-LONA).
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-11
Motion från Ann-Christin Råberg (S) och Birgitta Öman (S) - Kommunen vidtar åtgärder
för att skapa miljöer till gagn för pollinerande insekter och bin, 2020-02-24
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anse motionen besvarad med hänvisning till att kommunen både planerar för och
redan idag vidtar åtgärder för att öka den biologiska mångfalden och skapa miljöer
genom kantzoner och planteringar till gagn för pollinerande insekter och bin.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 194

Dnr 2018/481

Försäljning av Mellby 92:26, f.d. förskola i Kivik
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under åren fått uppdraget att sälja fastigheten Mellby
92:96 vid ett par tillfällen, dock har det inte resulterat i något avtal.
Senaste beslutet togs den 27 oktober 2018 efter att Simrishamns Bostäder AB avstått från
erbjudandet att köpa fastigheten.
Fastigheten har varit ute för anbudsgivning via mäklare.
Vid anbudstidens utgång var det en anbudsgivare kvar, Slussås Fastighets AB, med ett
anbud på 3,6 miljoner kronor. Slussås Fastighets AB avser att bygga om byggnaden till
serviceboende med 8 lägenheter, ett så kallat livsstilsboende.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15
Köpekontrakt
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna föreliggande köpekontrakt med Slussås Fastighets AB.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta Slussås Fastighets AB anbud och utse kommunens undertecknare av köpekontraktet.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Slussås Fastighets AB (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2020/419

Redovisning av utredning - centralt belägen lokal i Simrishamn för gymnasieskola och bibliotekets framtida placering
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 16 juni 2020, § 137, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att återkomma med en fördjupad utredning om placeringen av en
samlad gymnasieskola i Simrishamns kommun, där huvudalternativet ska vara placering i
byggnaden Valfisken. Bibliotekets framtida placering ska också utredas och förslag på
lämpliga platser föreslås.
Den yta som vid en genomgång av möjliga ytor att bygga om till skollokaler omfattar
1 397 m², 1 196 m² på plan 1 och 201 m² på plan 2. Dessa är fördelade på 1 156 m² i nuvarande bibliotek och 192 m² som BenkaDi disponerar.
Av denna totala möjliga yta att bygga om, kommer på plan 1, 140 m² behövas för kommunikation mellan entréer, trapphus, hissar och befintliga lokaler, samt 200 m² som kommer
att sakna dagsljuskontakt.
Återstår en yta, plan 1, på 855 m² som kan användas till lektionssalar, grupprum och nödvändiga kontor.

Plan 1

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2020/419

Plan 2
Sammanlagt, med de ytor NOVA idag hyr eller disponerar, skulle man i detta alternativ få
3 084 m² skola, inklusive utrymmen för kommunikation, hygien och förråd, på plan 1 och
2. Av denna yta skulle 1 800 m² utgöras av undervisningslokaler (lärosalar och grupprum).
Detta alternativ tillsammans med att behålla laborationslokalerna på Södra kajen samt specialsal/-ar på Fredsdalsgatan 7 skulle ungefär motsvara det utrymmesbehov som en sammanhållen gymnasieskola behöver.

För alternativet ovan, där lokalerna på plan 2 lämnas orörda, innebärande att 1 335 m² behöver byggas om, blir kostnaden 26 700 tkr.
Det finns ytterligare en möjlighet att utöka ytan som kan användas till lokaler om ett entresolbjälklag byggs i nuvarande bibliotekshallen. Detta kommer dock att fordra förstärkning
av befintliga pelare, nya pelare samt förstärkning och nya pelare i källarvåningen, idag
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2020/419

garage och förråds-/arkivlokaler. Ombyggnaden skulle då omfatta 725 m² och den tillkommande yta som skulle kunna användas till undervisning och kontor är maximalt 555 m².
Här är dock nackdelen att ytan för garage och övriga utrymmen på källarvåningen kan bli
begränsad om fler och större pelare behöver placeras in.
Kostnad för detta kompletterande alternativ blir 21 750 tkr.
Det ovan beskrivna förutsätter att befintligt bibliotek kan flytta till nya eller ombyggda
lokaler på annan plats. Även biblioteket behöver ha en så central placering som möjligt. De
placeringar som då kan vara aktuella är, dels tomten på Skansenområdet direkt söder om
stationen/järnvägen (Garvaren 6), dels Södra Kajen där idag samlingslokalen Skeppet
finns, samt de lokaler på Fredsdalsgatan 7 som gymnasieskolan lämnar vid en eventuell
flytt.
Bibliotekets utrymmesbehov är, om motsvarande verksamhet som bedrivs idag fortsättningsvis ska upprätthållas i stort detsamma, 1 600 m².

För en placering på Garvaren 6 beräknas kostnaden vara 48 000 tkr vid en nybyggnation.
Om placering vid Södra kajen väljs så behövs det både byggas om till en del i befintlig
lokal (Skeppet) och byggas nytt, antingen som påbyggnad eller som en fristående ny byggnad. En kostnad på totalt 42 000 tkr.
Väljs Fredsdalsgatan 7 som bibliotekets nya adress beräknas byggkostnaden bli 32 000 tkr.
Denna placering medför att biblioteket hamnar utanför centrum och att dagtid kommer
biblioteksbesökare att blandas med skolelever.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2020/419

Sammanställning av beräknade byggkostnader och driftkostnader för år 1

Beroende på vilka alternativ som väljs kommer den totala byggkostnaden att hamna mellan
58 700 – 96 450 tkr.
Verksamheten BenkaDi behöver också placeras i andra lokaler om dess yta ska användas
av gymnasieskolan, och då behövs ytterligare cirka 250 - 300 m². Kostnaden för att tillgodo se BenkaDi:s behov av lokaler beräknas bli någonstans mellan 500 – 7 500 tkr, beroende på om lokaler kan hyras eller behöver byggas.
För alla alternativ behöver först placering och lokaler för verksamhet vid biblioteket och
BenkaDi lösas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-16
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-06-16, § 137
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna presenterad utredning och överlämna till Kommunstyrelsen, Barn- och
utbildningsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden för fortsatta överväganden.
_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

39

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-01
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Dnr 2020/785

Hyresavtal lokal i Stationshuset, Stenbocksgatan (Simrishamn 2:77)
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 197

Dnr 2020/184

Projektdirektiv - ombyggnation av Simrishamns brandstation
Ärendebeskrivning
Projektdirektivet avser ombyggnad av räddningsstationen i Simrishamn för att främst möjliggöra för fler personer att söka sig till räddningstjänsten. Projektet omfattar ombyggnad
av en del av den befintliga vagnhallen till två omklädningsrum och ge förutsättningar för
räddningstjänstens koncept ”ren station”.
Medel till projekt 11468 avsattes i och med samhällsbyggnadsnämndens beslut om investeringsbudget för 2020 den 27 februari 2020, § 45 och kommunfullmäktiges beslut den 30 mars
2020, § 66.
Efter att projektet initierats under andra halvåret 2017 har ett antal ritningsförslag tagits
fram i samarbete med räddningstjänsten för att i första skedet möta kravet på separerade
omklädningsrum och senare med att få in konceptet ”ren station” också.
Nu finns ett färdigt och av alla parter accepterat ritningsförslag och projektet ska övergå i
byggnadsskedet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-23
Projektdirektiv - omklädning m.m. räddningsstationen Simrishamn, 2020-09-23
Förslag omklädning m.m. brandstationen Simrishamn, 2020-06-23
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna föreliggande projektdirektiv ”Omklädning m.m. räddningstjänsten” för
projekt 11468.

_______

Beslutet expedieras till:
Räddningstjänsten, SÖRF (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2020/824

Projektdirektiv - utemiljö Korsavad
Ärendebeskrivning
Projektdirektivet avser genomförandet av en förnyelse av utemiljön på Korsavadsskolan.
Medel har avsatts till detta projekt 11465 i och med samhällsbyggnadsnämndens beslut om
investeringsbudget för 2020 den 27 februari 2020, § 45 och kommunfullmäktiges beslut
den 30 mars 2020, § 66, samt samhällsbyggnadsnämndens beslut om investeringsbudget
2021 – 2025 den 1 april 2020, § 58, och kommunfullmäktigesbeslut den 15 juni 2020, §
131.
Projektet omfattar fyra etapper, eventuellt en femte om ytterligare medel anvisas i kommande investeringsbudgetar.
 Etapp 1, säker varutransport och ny gång- och cykelväg utmed Fredsdalsgatan.
 Etapp 2 och 3, multiarena, utescen och utegym på västra skolgården.
 Etapp 4, förbättrad cykel- och bilparkering, tillsammans med en markerad huvudentré och angöringsplats för transporter till köket.
 Etapp 5 mötesplats för lugnare aktiviteter på innergården i söder.
Åtgärderna grundar sig i det förslag på ny utformning som WSP utarbetade fram utifrån
elevernas, skolan och fastigheters önskemål.
Finansiering
Anvisade budgetmedel i investeringsbudget 2020, projekt 11465, 2 000 000 kr för etapp 1
och 2.
För etapp 3 och 4 av projekt 11465 finns medel beslutade investeringsbudgeten för 2021 –
2025, för år 2021: 2 500 000 kr, respektive i plan för år 2022: 1 500 000 kr.
Totalsumma: 6 000 000 kronor
Driftkostnaderna beräknas totalt vara desamma som befintliga, då berörda ytor redan idag
finns och sköts.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-23
Projektdirektiv Ny utemiljö Korsavadsskolan 2020-09-23
Förslagsritning multiarena

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2020/824

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna föreliggande projektdirektiv ”Ny utemiljö Korsavadsskolan” för projekt
11465.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2020/616

Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för skateboardramp, parkeringen bakom Möllekärsvägen Vitaby, 2020-07-10--2021-12-31,VitabyGrevlunda byalag - ert dnr A393.561/2020
Ärendebeskrivning
En remiss från polisen avseende ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för skateboardramp vid parkeringen bakom Möllekärsvägen i Vitaby kom in till samhällsplaneringsnämnden den 8 juli 2020. Med remissen skickades även ett bemötande från en familj
som bor granne med den tänkta placeringen.
Vitaby-Grevlunda Byalag har köpt en skateboardramp som de vill placera på kommunägd
mark planlagd för idrottsändamål. Simrishamns kommun har nyligen har målat området för
olika bollsporter och byalaget anser att rampen kompletterar ändamålet att utnyttja det avsatta området för sport- och utomhusaktiviteter.
Bemötandet:
är glada över att Vitaby får en skateboardramp,
men anser att placeringen är felaktig då de är rädda för att de och deras grannar ska bli
störda av buller. De påpekar att de redan har blivit störda av att Simrishamns kommun har
anlagt en multisportarena som dygnet runt belyses med starka strålkastare och att det redan
sedan tidigare finns en mindre fotbollsplan på andra sidan parkeringen. En bättre plats vore
enligt dem vid Vitaby idrottsplats. De avslutar sitt brev med en vädjan om att kommunen
ska göra en ordentlig utredning och inte bevilja ansökan i semestertid.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under flera år letat efter en lämplig plats för en skateboardanläggning och är väl insatta i bullerproblematiken. Det finns problem med att en
ihålig ramp fungerar som en resonanslåda. Detta kan dämpas genom att håligheten fylls
med någon typ av bullerdämpande material.
I gällande byggnadsplan är marken planlagd som park, vilket stämmer med föreslagen användning. Under förutsättning att rampen hamnar minst 20 meter från närmaste bostadsfastighet och att håligheten i rampen fylls med ett ljuddämpande material är det förvaltningens bedömning att placeringen är lämplig.
Finansiering
Ingen kommunal finansiering
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Dnr 2020/616

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-16
Handlingar från polisen:
 E-post - Angående ansökan om tillstånd A393561/2020,
,
2020-07-08
 Remiss - Skateboard ramp, Parkeringen bakom Möllekärsvägen Vitaby
 Simrishamn, 2020-07-10--2021-12-31, Polisen, 2020-07-08
 Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter, Vitaby-Grevlunda Byalag, 2020-07-06
 Ärendesammanställning, Polisen, 2020-07-06
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att besvara remissen positivt med förbehållet att rampen måste placeras minst 20 meter från gränsen till närmaste bostadsfastighet och att håligheten i rampen fylls med ett ljuddämpande material.
_______

Beslutet expedieras till:
ordningslag.skane@polisen.se
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Dnr 2018/982

Trafikverkets samrådshandlingar för samlade åtgärder i Kivik
Ärendebeskrivning
2014 tecknade Simrishamns kommun ett medfinansieringsavtal med Trafikverket kring
trafiksituationen i Kivik med syfte att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter i Kivik samt öka framkomligheten. Ett tilläggsavtal tecknades 2019.
Trafikverket Region Syd har nu ett pågående arbete med att upprätta vägplanehandlingar
för tre av de större åtgärderna i Kivik.
Vägplanehandlingarna har varit utställda för samråd 16 juni 2020 – 10 juli 2020.
Simrishamns kommun har i sitt yttrande över samrådshandlingarna enligt beslut den 27
augusti 2020, §152, förespråkat att hela cykelvägen utformas med bred målad linje, inklusive att Trafikverket utreder möjligheten att uppföra avtagbara stolpar som separering
längs hela sträckan.
Trafikverket har vid samhällsplaneringsnämndens sammanträde den 14 september 2020
samt vid ett möte med berörda tjänstepersoner den 15 september 2020 bett kommunen att
förtydliga sitt yttrande avseende utformning av gång- och cykelvägen. Detta då Trafikverket har svårt att motivera att det fortsatta arbetet inte förespråkar den utformning som är
mest trafiksäker ur deras synvinkel.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-17
Trafikverkets Powerpointpresentation, 2020-09-14
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2020-08-27, §152
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Under förutsättning att nuvarande kommunala investeringskostnad bibehålls, ställa
sig bakom Trafikverkets förslag till utformning enligt samrådshandlingarna av
gång- och cykelväg på Karakåsvägen till Kiviks musteri.
_______
Beslutet expedieras till:
Trafikverket – Chris.thorisson@trafikverket.se
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Dnr 2018/372

Österlens Vattenråd, val av ombud och ersättande ombud
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för samhällsplaneringsnämnden (kommunfullmäktige 2019-03-25, §
76) företräder samhällsplaneringsnämnden kommunen som fastighets-/markägare i Österlens vattenråd.
Samhällsbyggnadsnämnden valde vid sammanträde den 23 maj 2019, § 126 att utse Mats
Arnoldsson (L) dels som ombud till årsstämman, dels som ersättare till styrelsen för Österlens vattenråd. Vidare utsågs Ing-Marie Jacobsen (FI) till ersättande ombud för Simrishamns kommun till årsstämman.
Ing-Marie Jacobsen (FI) har avsagt sitt uppdrag i samhällsplaneringsnämnden och väljer
att avsäga sig även uppdraget i Österlens Vattenråd.
Mats Arnoldsson kan inte både vara ombud och ersättare i rådet varför det är aktuellt att
välja ett nytt ombud.
(Hans-Olof Höglund (MP) är kommunens ordinarie ledamot under aktuell mandatperiod.)
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-23
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Utse Lage Engebo till ombud för Simrishamns kommun till årsstämman för Österlens vattenråd.
 Utse Jan-Erik Persson till ersättande ombud för Simrishamns kommun till årsstämman för Österlens vattenråd.
_______
Beslutet expedieras till:
Österlens vattenråd
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Dnr 2020/215

Svar på medborgarförslag från Anna Schyman - digitala hastighetsskyltar till väg 1583, Gröstorps bygata
Ärendebeskrivning
Medborgarförslaget inkom till kommunen den 30 januari 2020:
“Vi som bor i Gröstorp önskar en effektivare efterlevnad av hastighets-begränsningen på
byvägen.
Gröstorps byväg är en av de tätast och tyngst trafikerade småvägarna i kommunen. Det
kommer sig dels av att vägen är ett naturligt val för många pendlare till Simrishamn, men
även jordbruksredskap och tung trafik från två grustag trafikerar sträckan frekvent. Många
verkar uppleva sträckan som en ren genomfart utan att reflektera över oss boende och det
är vårt intryck att hastighetsgränserna oftare överskrids än respekteras. Detta medför risker
både för andra trafikanter, och för barn och boende vid enkla förflyttningar på vägen. Dessutom uppstår buller som besvärar oss husägare längs vägen.
Vi föreslår därför
1. att kommunen köper in digitala hastighetsskyltar och begär tillstånd från
trafikverket att montera dessa vid infarterna till byn.
2. eller på annat sätt åtgärdar problemet
Motivering:
Andra kommuner har gjort denna insats för småorter, bland annat Hörby kommun som
köpt in och monterat dessa skyltar har goda erfarenheter från Askeröd, Killhult, Ludvigsborg, Osbyholm, Södra Rörum, Önneköp och Östraby:
https://mellanskane.lokaltidningen.se/2016-07-01/-Nu-f%C3%A5r-%C3%A4ven- byarna-digitala-hastighetsskyltar-307404.html
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Med hopp om en tryggare trafikmiljö för Gröstorp i framtiden

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020, §33 att remittera förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Medborgarens förslag är att kommunen ska sätta upp hastighetspåminnartavlor i Gröstorps
Bygata inom Gröstorps tättbebyggda område. Väghållare är i detta fall Trafikverket och
också de som kan fatta beslut angående eventuella fysiska åtgärder så som hastighetspåminnartavlor på denna väg. Trafikverket måste göra sin egen bedömning, något som kommunen inte kan påverka.
Om det är dålig efterlevnad av hastighetsregler är Polismyndigheten ansvarig myndighet
för att övervaka detta.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-08
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-02-24, § 33
Medborgarförslag från Anna Schyman, 2020-02-28
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Överlämna medborgarförslaget till Trafikverket och Polismyndigheten för vidare
hantering.
Justerandes sign
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_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverket
Polismyndigheten
schyman.anna@gmail.com
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Dnr 2020/435

Svar på medborgarförslag från Maria Holgersson - hundrastgård i Sankt
Olof
Ärendebeskrivning
Den 14 april 2020 inkom medborgarförslaget till kommunen:
”Hejsan, mitt namn är Maria Holgersson och jag är bosatt i Sankt Olof. Vi är väldigt
många hundägare i byn och mitt medborgarförslag är att kommunen uppför en hundrastgård i vår by, med en bänk för hundägare samt latrin/hundpåsar. Detta skulle ge våra hundar en möjlighet att springa lösa/motionera samt för hundägarna en mötesplats att umgås
och byta erfarenheter med varandra.
Det finns flera mindre kommunala och obyggda tomter i Sankt Olof som skulle möjliggöra
en inhägnad till detta, tex en mindre tomt på Bokevägen som nyligen blivit delvis avverkad
som kanske kunde fungera, men säkert även andra platser.
Vi är flera hundägare i åldersgruppen 65+ som är fast boende i byn och som skulle må
riktigt bra av denna möjlighet till rekreation tillsammans med våra betydelsefulla hundar.
Med förhoppningar
Maria Holgersson”
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020, § 79, att överlämna medborgarförslaget
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Det är inte ett kommunalt ansvar att tillhandahålla hundrastgårdar, men förvaltningen gör
bedömningen att i större områden med flerbostadshus kan det vara lämpligt att tillhandahålla rastgårdar. I Sankt Olof finns dock stora naturområden inom gångavstånd från orten.
Det bedöms inte vara en prioriterad åtgärd att bygga en hundrastgård i nuläget. Hundrastgårdar är skötselintensiva anläggningar och i dagsläget finns inte heller budgetutrymme för
dessa skötselinsatser.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-16
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-04-27, § 79
Medborgarförslag Maria Holgersson, 2020-04-14
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SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Med hänvisning till vad som anförs i ärendet ovan, avslås medborgarförslaget.

_______

Beslutet expedieras till:
Maria Holgersson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Svar på medborgarförslag - Papperskorgar, med miljövänliga påsar,
sätts upp längs Skillinge strandpromenad
Ärendebeskrivning
Medborgarförslaget inkom till kommunen den 10 november 2019:
”Hej Kommunledningen!
Jag vandrar ofta längs Skillinge strandpromenad som är ofantligt vacker men blir så ledsen över allt skräp som slängs dels längs promenadstråket men även över allt som spolas
upp från havet.
Glasflaskor, skor, glasskärvor etc etc listan kan göras lång.
Mitt förslag är att sätta upp papperskorgar med miljövänliga påsar längs
promenadstråket så jag och många med mig dels kan slänga sitt skräp och även
plocka upp det som finns slängt i naturen. Idag finns det bara 1 papperskorg vid parkeringen samt en hundlatrin och eftersom människan är lat orkar ingen släpa på det skräp
dom har utan det slängs ut i den vackra naturen.
Ofta plockar jag upp flaskor, glasskivor som havet ger tillbaka åt oss men har inget att
bära det i. Det hade varit suveränt att kunna ta en påse vid papperskorgen och lägga det i
och slänga det sedan.
Jag har ringt kommunen om detta tidigare men fått till svar att under våren innan
turisterna kommer ska det plockas rent på promenaden.
Men naturen med alla fåglar och djur lever där 24/7 och får varje dag gå runt i
skräpet.
Med papperskorgar och påsar (tänkte likt hundlatrinerna som har påsar smidigt
fastsatta) kan nedskräpningen minska och naturen respekteras.
Tacksam för hjälp att ta hand om vår natur medan den fortfarande finns hos oss.
Vänligen
Mira Ekstrand”
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, §255 att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och
beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sophantering, främst under sommarmånaderna då den största nedskräpningen sker. I dagsläget har förvaltningen inte resurser att
tömma sopkärl på fler ställen längs med stränderna. Under sommarmånaderna utökas antalet sopkärl vid badplatserna för att möta upp den ökade efterfrågan på sophantering, men
det kommer alltid att finnas de som inte tar hand om sitt eget avfall. Allemansrätten som
ger allmänheten tillgång till våra stränder bygger på ett egenansvar. Våra papperskorgar
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innehåller i regel inga soppåsar vilket är ännu mer miljövänligt än miljövänliga påsar. Våra
hundlatrinspåsar är i dagsläget miljövänliga. Förvaltningen strävar efter att använda miljövänliga alternativ där det finns möjlighet och ryms inom budget.
När det gäller att tillhandahålla soppåsar för besökare så ser vi redan i dagsläget att hundlatrinspåsarna försvinner i större utsträckning än vad som hamnar i tunnorna. Detta är ett
svinn som vi ser skulle kunna öka då soppåsarna är användbara för fler hushåll än hundlatrinspåsarna. Förvaltningen ser en risk för större nedskräpning om kommunen skulle placera ut påsar. Dels genom att påsarna fylls med sopor, men lämnas på stranden. Dels genom
att besökare förväntar sig att det ska finnas soppåsar på stranden och om de är slut slänger
skräpet ändå. Kommunen går också in och tar ett större ansvar, vilket minskar allmänhetens motivation att ta ansvar för sitt avfall, eftersom de då upplever att det är ett kommunalt ansvar.
Kommunen har ingen rådighet över stränder som inte är kommunägda. Skillinge strand är
inte kommunägd utan ägs av en samfällighet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-16
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-11-25, § 255
Medborgarförslag - Papperskorgar med miljövänliga påsar sätts upp längs
Skillinge strandpromenad, Mira Ekstrand, 2019-11-10
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
Med hänvisning till vad som anförs i ärendet ovan avslås medborgarförslaget.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Mira Ekstrand
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Svar på medborgarförslag från Ola Göransson - Plantera en rosengång
Ärendebeskrivning
Medborgarförslaget kom in till kommunen den 24 mars 2020:
”Föreslår att det planteras rosor mot staketet vid järnvägen (se bild i medborgarförslaget). En rosengång skulle till en rimlig penning förändra gången från en vildvuxen ogräsgång till något mycket trevligare :)

Mvh /Ola Göransson”
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020, § 77, att överlämna medborgarförslaget
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Medborgarförslaget föreslår plantering längs med gång- och cykelvägen söder om järnvägen vid stationen i Simrishamn. Denna ingår redan som en del av det pågående projektet
för utbyggnad av den nya stadsdelen Skansen. Projektet inväntar KF-beslut under hösten
om gatukostnadsutredningen för projektet innan det kan startas upp. Därefter kommer en
projektör att handlas upp och till våren/sommaren 2021 ska projektet förhoppningsvis börja genomföras. Förvaltningen bedömer därför att medborgarförslagets avsikt redan ingår i
det pågående stadsutvecklingsprojektet där särskild vikt läggs vid växtvalet som bör vara
blommande, friväxande, vackert och samtidigt ha en låg skötselintensitet.
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Plats för plantering

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-14
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-04-27, § 77
Medborgarförslag från Ola Göransson – Plantera en rosengång, 2020-03-24
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Med hänvisning till vad som anförs i ärendet ovan anses medborgarförslaget besvarat.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Ola Göransson
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Dnr 2020/508

Svar på medborgarförslag från Frida Andersson - yta för skateboardingkickbike etc
Ärendebeskrivning
Medborgarförslaget kom in till kommunen den 25 april 2020:
”Hej!
Jag hoppas att mitt medborgarförslag faller inom ramarna för kriterierna.
Det som jag skulle vilja föreslå är en yta för skateboarding/kickbike/etc.
T.ex. betongyta/park.
Som det är nu måste man ta sig till antingen Ystad eller Sjöbo för liknande aktivitet. Det
finns i de flesta mindre städer. Det behövs inte bygga en stor yta eller park, något mindre
funkar med.
Tror det hade gynnat många barn, ungdomar, yngre vuxna som äldre. Framförallt unga
har inte många aktiviteter att tillgå i just Simrishamn. De flesta får åka till annan stad/by
för att det inte finns något här i Simrishamn, många väljer också att flytta ifrån för att det
inte finns något som håller kvar eller lockar. Finns där en plats för yngre att vara på, och
dessutom utöva en sportaktivitet som främjar hälsan, gynnar det positivt i många avseenden!
Vet att detta har varit medborgarförslag i andra städer.
Mvh Frida Andersson”
Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2020 § 96 att överlämna medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut, samt att samråd ska ske med kulturoch fritidsnämnden.
Förvaltningen är positiv till förslaget och håller redan på med flera parallella spår för att
hitta en yta för denna typ av aktivitet i kommunen. Det spår som prioriteras i dagsläget är
en placering i nära anslutning till stationen i Simrishamn. Samhällsplaneringsnämnden
föreslås ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på lämplig plats för skateboarding,
kickbike etcetera, med en kostnadsuppskattning.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-14
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-05-25, § 96
Medborgarförslag från Frida Andersson - yta för skateboarding, kickbike etc, 2020-04-25
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Dnr 2020/508

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Bifalla medborgarförslaget genom att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på lämplig plats för skateboarding, kickbike och liknande aktiviteter, med en
kostnadsuppskattning, samt att skicka förslaget på samråd till kultur- och fritidsnämnden efter att förslaget har förankrats med samhällsplaneringsnämndens presidium.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Frida Andersson
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Dnr 2020/436

Svar på Simrishamnsförslag från Helene Olsson - Ramp ner till stranden
Borrbystrand
Ärendebeskrivning
Simrishamnsförslag Ramp på Borrby strand med ID:50 har uppnått 75 röster och lämnades
över till Samhällsplaneringsnämnden för beredning och beslut måndagen den 13 juli 2020.
Förslaget lyder:
”Ramp på Borrby strand
Har i en del år funderat på hur handikappade och äldre med svårigheter att gå, ska ha
möjlighet att på enklare sätt kunna få njuta av ett dopp i havet. Vi med vår fantastiska
strand och närheten till havet borde kunna få njuta av detta.
Mitt förslag och stora önskemål är därför att det läggs en ramp, från stigen bredvid campingen, förbi åla-boden och ner till stranden, så att alla lättare kan ta sig ner (till och med
barnfamiljer med vagn).
Helene Olsson”
Förvaltningen arbetar med att ta fram en badplatsstrategi som bland annat innehåller förslag på badplatser som i ett första skede skulle kunna tillgänglighetsanpassas. Innan eventuellt genomförande tas en kostnadsberäkning fram, detta i samband med ett projektdirektiv, vilket ska behandlas politiskt och godkännas.
Då förslagsställaren föreslår en ramp som ligger på privat mark kräver detta avtal med
markägare. Förvaltningen föreslår att nämnden i första hand investerar på kommunägd
mark, där allmänhetens tillgång till anläggningen lättare kan garanteras.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-16
Simrishamnsförslag ID:50, Ramp på Borrby strand, 2020-07-13
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
Med hänvisning till vad som anförs i ärendet ovan avslås Simrishamnsförslaget om en
ramp på Borrby strand, ID:50.
_______
Beslutet expedieras till:
Handläggare för Simrishamnsförslaget
Justerandes sign
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Dnr 2020/687

Svar på Simrishamnsförslag - Hundrastgård i Borrby
Ärendebeskrivning
Simrishamnsförslag Hundrastgård i Borrby med ID:44 har uppnått 75 röster och lämnades
därför över till samhällsplaneringsnämnden för beredning och beslut måndagen den 3 juli
2020.
Förslaget lyder:
”HUNDRASTGÅRD I BORRBY BY - EN SAMLINGSPLATS FÖR
HUNDAR OCH HUNDÄGARE!
Vi är många hundägare i Borrby som känner att vi saknar och är i behov av en hundrastgård. Antalet hundar kommer inte att minska i våra samhällen, utan snarare tvärtom, då
hunden har fått en större betydelse för människan, både privat och som arbetshund i samhället.
Då vi stöter på flertalet hundägare som också instämmer i att en hundrastgård hade varit
önskvärd, tar jag och ytterligare en hundägare därför detta initiativ med denna skrivelse
och med en förhoppning att detta ska bli verklighet inom en snar framtid.
Vi tänker oss en hundrastgård som delas i två, en större och en lite mindre. (förslagsvis
kan en totalyta på minst 2400 kvm vara lämplig)
Anledningar till att dela upp hundrastgården i två är:
- de som har löptikar kan släppa sina hundar lösa för att undvika hanar och eventuell tjuvparning.
- de som har lite mindre hundar som inte vill att de ska släppas med de större hundarna pga skaderisker.
- att kunna träna med hunden lös i ett inhägnat område så att den inte har någon
möjlighet att rymma.
- m.m.
Vi vill helt enkelt ha en inhägnad plats med stängsel i lämplig höjd för alla hundraser där
hundarna kan leka, busa och vara hundar på en trygg, upplyst och säker plats, dit människor inte behöver ta bilen. Önskvärt är även att ha exempelvis en fastgjuten bänk i den lilla
hundrastgården, och en eller ett par i den stora.
Men även också en flyttbar bänk med bord (picknick-bord) där hundarna och hundägarna
kan umgås och ta en fika.
Vi är gärna med i utformningen och kan komma med ideer och förslag.
Vi träffar hundägare dagligen här i byn som också instämmer i att en hundrastgård hade
varit oerhört mycket uppskattat.
Carina Ohlin”
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Det är inte ett kommunalt ansvar att tillhandahålla hundrastgårdar, men förvaltningen har
gjort bedömningen att i större områden med flerbostadshus kan det vara lämpligt att tillhandahålla rastgårdar. I Borrby finns stora naturområden inom gångavstånd från orten. Det
bedöms inte vara en prioriterad åtgärd att bygga en hundrastgård i nuläget. Hundrastgårdar
är skötselintensiva anläggningar och i dagsläget finns inte budgetutrymme för dessa skötselinsatser.
De senaste åren har många stora satsningar gjorts på allmänna ytor och mötesplatser i
Borrby tätort. Nyanläggningarna vid Sisselas källa omfattar bland annat bänkar och bord
och en ny grillplats tillsammans med upprustning av omkringliggande ytor. Där finns stora
ytor lämpliga för rastning av hundar och en hundlatrin.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-16
Simrishamnsförslag – Hundrastgård i Borrby by, Id 44, 2020-05-04
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Med hänvisning till vad som anförs i ärendet ovan, avslås Simrishamnsförslag
ID:44.
_______

Beslutet expedieras till:
Handläggare Simrishamnsförslaget
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Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, § Avsägelse från uppdrag som ersättare i Samhällsplaneringsnämnden - Rikard Sköld (C)
Boverkets beslut om stöd till utemiljöer i vissa områden (Bergstrandsväg) ärende 33-821062 1552 - utbetalning av stöd
Simrishamnsförslag - Cykelväg mellan Rörum och Ekeröd (med förhoppning om en fortsättning till Fågeltofta i Tomelilla
Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, § 169 - Avsägelse från uppdrag som ordinarie
ledamot i samhällsplaneringsnämnden - Mats Arnoldsson (L) - ny ledamot = Gunilla Tynell (L)
Kommunfullmäktiges beslut KF 2020-08-3, § 166 - Val av ledamot i Samhällsplaneringsnämnden efter Ingmarie Jacobsen (FI) - bordlagt
Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-3, § 165 - Val av ledamot i samhällsplaneringsnämnden efter Lisa Kvarnbäck (MP) - Roland Thord (MP)
Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, § 159 - MKV - Morgondagens kommunala vatten – slutredovisning
Kommunfullmäktiges beslut med bilagor 2020-08-31, § 155 Helårsprognos 2
Motion från Fredrik Ramberg (SD) - Erbjuda alla fastigheter gratis regntunna
Motion från Fredrik Ramberg (SD) - kontrollera och ta betalt för all vattenförbrukning
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-19, § 144 - Medborgarförslag - byt ut de nuvarande
kompostpåsarna i papper mot kompostpåsar i majsplast (för kännedom)
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Simrishamnsförslag från Irene Lindberg - Ramp med räcke från stranden och en bit ut i havet (Simrishamn)
Kommunstyrelsens au beslut 2020-08-26, § 146 - INSIKT mätning miljöförbundet
Beslut SPN´s presidium 2020-09-17
Delårsbokslut januari-augusti 2020, KF-version (som sedan reviderats, 2020-09-21, genom
brådskande ordförandebeslut på delegation)
Boverkets beslut om bidrag för grönare städer, dnr 3243/2018 – Jonebergsparken
Skrivelse från Göran Bengtsson, Järrestadstorp
_____
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Aktuell information, förvaltningschefens information
Ulf Widemark, enhetschef fastighet informerar: möteslokaler/föreningslokaler och redovisning av hyresförluster
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef och Annette Knutsson, nämndsekreterare informerar om kommunens bostadstomter. Många reservanter nu. Artikel i ÖM. Visar hemsidans upplägg för presentation av tomter.
Det arbetas med marknadsföringsåtgärder.
Fredrik von Segebaden, enhetschef hamn: Länsstyrelsens beslut om slutliga villkor avseende dagvattenföreorening från hamnverksamheten. Åtgärder ska ha vidtagits som förhindrar
utsläpp av spillvatten från pumpstation. Hamnens ansöker om omprövning av villkor i tillstånd enligt miljöbalken avseende dagvattenförorening från hamnverksamhet på fastigheten Simrishamn 2:41 m.fl. Komplettering ska vara inne senast 9 oktober 2020. Krävs
nämndbeslut, vilket innebär att ordförande på grund av tidsfrist får ta beslutet på delegation. Nämnden ska informeras.
_____
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