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§ 126

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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§ 127

Dnr 2020/18

Fastställande av föredragningslista och genomgång av ärenden
Dagens sammanträde inleds med genomgång av ärendena på föredragningslistan.
En del ärenden presenteras av närvarande tjänstepersoner och en del ärenden presenteras
digitalt.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna föredragningslistan.

_____
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§ 128

Dnr 2019/450

Information; Pågående investeringar
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef och berörda enhetschefer informerar om pågående investeringar.
_____

Justerandes sign
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§ 129

Dnr 2020/514

Information; Verksamhetsplan 2020
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef, tillsammans med enhetschefer, presenterar
förvaltningens verksamhetsplan.
_____
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§ 130

Dnr 2020/12

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande
i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till samhällsplaneringsnämnden. 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 2020-06-08

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______

Justerandes sign
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§ 131

Dnr 2019/1001

Yttrande med anledning av granskning av underhållsplaner
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har gett EY i uppdrag att granska
Simrishamns kommuns underhållsplaner inom områdena VA, gator, fastigheter, hamnar,
belysning och parker. Revisorernas sammanfattande bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden inte fullständigt säkerställer en ändamålsenlig underhållsplanering för sina verksamheter.
Revisorerna har bland annat gjort följande iakttagelser:
 det finns inte någon underhållsplan för VA,
 det har upprättats underhållsplaner år 2019 för hamnar, belysning, gator, grön- och
parkområden och fastigheter, dessa underhållsplaner kan beskrivas som utredningar
eller komponentredovisningar över underhållsbehovet, snarare än detaljerade underhållsplaner som beskriver hur, när och till vilket pris underhållsåtgärder ska genomföras,
 inför budget 2020 har de av kommunfullmäktige beslutade investeringsramarna
ökat för både den skattefinansierade verksamheten och för VA för att verksamheterna ska kunna genomföra reinvesteringar och underhållsplaner, de skattefinansierade verksamheterna har givits 50 % - 75 % av de medel som krävs för att finansiera underhållsplanerna 2020
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna samhällsplaneringsnämnden att:
 behandla reviderade underhållsplaner med prioriteringar efter att tilldelning från
kommunfullmäktige är klart,
 säkerställa att underhållsplanerna uppdateras regelbundet,
 detaljerade underhållsplaner upprättas och följs upp inom samtliga granskade områden
Revisorerna önskar senast den 16 juni 2020, efter begäran om förlängd svarstid från förvaltningen, yttrande över vilka åtgärder som samhällsplaneringsnämnden planerar att genomföra med bakgrund i granskningsrapportens resultat och rekommendationer.
Samhällsplaneringsnämndens yttrande – kommentarer och åtgärder
Kommentarer till iakttagelser:
 det finns inte någon underhållsplan för VA,
o VA-avdelningen har i dagsläget endast en ekonomisk underhållsplan som
medger kontinuerligt utbyte av uttjänta komponenter. På grund av VA-anJusterandes sign
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§ 131 forts

Dnr 2019/1001
läggningens eftersatta skick och stora omfattning så kan i dagsläget inte individuella förutbestämda utbyte av komponenter genomföras.
o För ledningsnätet håller en risk och konsekvensbaserad förnyelsestrategi på
att tas fram. För VA-ledningsnätet är det kommande år avsatt 20 mnkr årligen i investeringsmedel vilka består av cirka 5 mnkr i återkommande akuta
åtgärder och 15 mnkr i planerade projekt. Förnyelsestrategin kommer att generera prioriterade projekt utifrån vad som är av absoluta vikt att fokusera
på för att säkerställa en fortsatt hållbar VA-försörjning.
o Genomgång av samtliga pumpstationer är genomförd vilken har visat att
många av stationerna är i ett sådant skick att de måste bytas ut helt och hållet. Kommunen har för närvarande cirka 60 pumpstationer som har en beräknad snittlivslängd på 30–40 år. Utbyte av dessa måste ske systematiskt
på samma sätt som för ledningsnätet samtidigt som de övriga pumpstationerna kan upprätthållas i ett acceptabelt skick.
o Individuella underhållsplaner för kommunens cirka 90 VA-anläggningar
och 150 mil ledningsnät är ej genomförbara innan de mest akuta åtgärderna
för att säkra VA-försörjningen är gjorda. VA-anläggningen har ett återanskaffningsvärde på cirka 3,5–4 miljarder kronor vilket gör att förnyelsetakten med nuvarande investeringsbudget framöver kommer att ligga på cirka
100 år räknat från år 2020. För att komma ikapp det eftersatta underhållet så
måste VA-avdelningen först bygga upp en kapacitet för att omsätta dessa
investeringar kontinuerligt och sedan på sikt öka investeringstakten.



det har upprättats underhållsplaner år 2019 för hamnar, belysning, gator, grönoch parkområden och fastigheter, dessa underhållsplaner kan beskrivas som utredningar eller komponentredovisningar över underhållsbehovet, snarare än detaljerade underhållsplaner som beskriver hur, när och till vilket pris underhållsåtgärder ska genomföras,
o Samhällsplaneringsnämnden tolkar att avsikten med kommunfullmäktiges
verksamhetsmål för samhällsbyggnads-nämnden avseende god ekonomisk
hushållning, inte har varit att ta fram detaljerade underhållsplaner på en nivå
som motsvarar genomförandeplaner för planerat underhåll för berörda verksamheter. De framtagna och beslutade underhållsplanerna beskriver ur ett
delvis teoretiskt perspektiv med hänsyn till statusbedömningar baserade på
tidigare underhåll, men även fysiskt utförda statusbesiktningar (för att uppskatta nivån på eftersatt underhåll) samt med hänsyn till komponentavskrivningar hur underhållsbehovet ser ut för olika typer av anläggningar. Dessa
underhållsplaner används sedan till att utgå ifrån vid planering av de faktiska
underhållsinsatserna/reinvesteringarna som ska utföras
Justerandes sign
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Dnr 2019/1001

inför budget 2020 har de av kommunfullmäktige beslutade investeringsramarna
ökat för både den skattefinansierade verksamheten och för VA för att verksamheterna ska kunna genomföra reinvesteringar och underhållsplaner, de skattefinansierade verksamheterna har givits 50 % - 75 % av de medel som krävs för att finansiera underhållsplanerna 2020
o Samhällsplaneringsnämnden har naturligtvis som mål att kunna genomföra
det planerade underhållet i nivå med de beslutade underhållsplanerna. Målet
är att ha ett system med planerat underhåll/reinvesteringar där budgetnivån
minst motsvarar komponentavskrivningarna. Nämnden har dock med tanke
på de realistiska möjligheterna till att kunna genomföra andra investeringsprojekt prioriterat att hos kommunfullmäktige föreslå de nivåer som nu är
beslutade för 2020. Andra nivåer är föreslagna för år 2021–2025.

Planerade åtgärder kring rekommendationerna:
 behandla reviderade underhållsplaner med prioriteringar efter att tilldelning från
kommunfullmäktige är klart,
o Samhällsplaneringsnämnden har inte möjlighet att efter att tilldelning från
kommunfullmäktige är klar, behandla de detaljerade underhållsinsatserna/reinvesteringarna som ska genomföras, i nämnden för beslut. Beslut på den specifika detaljnivån har inte nämnden möjlighet att ta, utan detta måste överlåts till
och hanteras av respektive kompetens inom förvaltningen. Nämnden har dock
beslutat att information ska lämnas från förvaltningen i frågan vid ett par tillfällen per år.


säkerställa att underhållsplanerna uppdateras regelbundet,
o Samhällsplaneringsnämnden har genom att besluta om de framtagna underhållsplanerna också tagit beslut om att de ska uppdateras regelbundet och
minst vart femte år. Detta anges i underlagen till besluten om underhållsplaner. Uppföljningen av uppdateringen läggs in i det ekonomiska årshjul som
tillämpas för nämnden.



detaljerade underhållsplaner upprättas och följs upp inom samtliga granskade områden
o Genom att Samhällsplaneringsnämnden varje år beslutar om reinvesteringsramar för planerat underhåll inom varje verksamhet med anläggningstillgångar och sedan på sedvanligt sätt följer upp ekonomin (utfall och prognoser i förhållande till budget) varje månad, vid uppföljning av verksamhets/aktivitetsplaner samt övrig information från förvaltningen om investeringsoch reinvesteringsprojekten (minst två gånger per år). De detaljerade underhållsplaner som revisionen avser i sin granskningsrapport motsvarar genomförandeplaner för planerat underhåll, dvs. planeringen av de faktiska

Justerandes sign
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Dnr 2019/1001
underhållsinsatserna/reinvesteringarna som ska utföras när medel anvisats.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-04
Rapport med skrivelse – Granskning av underhållsplaner, inkommen 2020-04-23
SAMHÄLLSPLANERINGSSNÄMNDENS BESLUT



Lämna yttrande enligt ovan som svar på granskningsrapporten.
Förklara paragrafen omedelbart justerad.

_______
Beslutet expedieras till:
Revisorerna i Simrishamns kommun

Justerandes sign
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§ 132

Dnr 2018/215

Detaljplan för Brantevik 36:21 m.fl - antagande
Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna till Brantevik 36:21 fick år 2008 positivt planbesked för ändring av detaljplan. Planarbetet har varit vilande sedan dess för att tas upp igen under 2018, då även ett
nytt plankostnadsavtal upprättades.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för ny bostadsbebyggelse för fyra friliggande bostadshus i fastighetens södra del, skapa möjlighet för utvidgad verksamhet, samt
att säkra tillfart för intilliggande fastigheter.
Detaljplan för Brantevik 36:21, del av Brantevik 36:23 och Brantevik 36:6 var föremål för
granskning under perioden 5 oktober – 4 november 2019.
Efter revidering av handlingarna var detaljplan för Brantevik 36:21, del av Brantevik 36:23
och Brantevik 36:6 utställd för en andra granskning under perioden 11 april – 9 maj 2020.
Planförslaget har, efter en andra granskning, kompletterats med:
-

Justering av storleken på planbestämmelserna i plankartan i den mån det varit möjligt för att tydliggöra vad förslaget innebär
Justering av utfartsmöjligheter i plankartan
Förtydligande i planbeskrivningen avseende textstycken som omfattar, Fördröjningsmagasin, vatten, dagvatten, spill och avlopp
Då en tredje part har tillkommit i gemensamhetsanläggningen för parkering har
handlingarna uppdaterats med rätt fastighetsbeteckning

Länsstyrelsen kom 30 april 2020 in med yttrande över handlingarna. I yttrandet gör länsstyrelsen bedömningen att utifrån nuvarande planhandlingar och information har länsstyrelsen inte några kvarstående synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL.
I Framtiden, översiktsplan för Simrishamns kommun, pekas aktuellt planområde ut som
förtätningsobjekt för bostadsändamål.
Finansiering
Plankostnadsavtal finns upprättat mellan fastighetsägaren och Simrishamns kommun.

Justerandes sign
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Dnr 2018/215

Utöver ordinarie plankostnadsavtal mellan kommunen och fastighetsägare till Brantevik
36:21, finns ett påskrivet plankostnadsavtal för en andra granskning mellan fastighetsägare
som föreslås ingå i gemensamhetsanläggning för parkering och kommunen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-19
Planhandlingar (plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande, exploateringskalkyl
Brantevik 36:21)
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna detaljplan för Brantevik 36:21, del av Brantevik 36:23 och 36:6 för antagande.
 Godkänna det andra granskningsutlåtandet.
_______
Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Brantevik 36:21

Justerandes sign
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§ 133

Dnr 2019/822

Detaljplan för Mellby 3:3 samt del av Mellby 3:121, (Stärkan), samrådshandlingar
Ärendebeskrivning
Trafikverket och Simrishamns kommun tecknade 2014 ett medfinansieringsavtal efter en
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) kring trafiksituationen i Kivik med syfte att öka trafiksäkerheten
och framkomligheten.
En av åtgärderna i åtgärdsvalsstudien är en vänstersväng med refug för att underlätta korsning av riksväg 9 vid Killebacken (i höjd med Stärkan och ICA) för oskyddade trafikanter,
samt busshållplatser för superbuss (tidigare benämnd expressbuss). Förslaget innebär att
kommunen behöver och enligt avtalet ska upprätta en detaljplan för att möjliggöra för en
trafiksäker lösning vid Stärkans infart samt möjliggöra för en busshållplats öster om Stärkan.
Begäran om planbesked för ändrad infart Stärkan, ny pendlarparkering och möjlig framtida
superbusshållplats (expressbussar) inkom i samråd med plan- och exploateringsenheten
från gata/parkenheten den 5 september 2019.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 september 2019 § 204 att ge positivt planbesked.
Trafikverket har accepterat att infarten till Stärkan är kvar i befintligt läge, däremot måste
utfarten flyttas. Planförslaget möjliggör vidare att parkering och vändplan medges. Det
innebär att befintligt användningsområde park/plantering enligt gällande detaljplanebestämmelser ändras till parkering och vändplan.
Fastigheten Mellby 3:3 med affärshuset Stärkan ägs av ett företag, Natnalp AB. Del av
fastigheten Mellby 3:121, som också berörs av planändring, ägs av Simrishamns kommun.
Konsekvenser
Om inte planen ändras kommer åtgärden för en säkrare trafikmiljö inom Kivik, vid Stärkan, inte kunna genomföras.
Finansiering
Kostnader för framtagandet av detaljplaner och markavtal ingår inte i medfinansieringsavtalet för ÅVS Kivik eller i Trafikverkets kalkyl. Simrishamns kommun bekostar detaljplaneändringen.
Justerandes sign
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Dnr 2019/822

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-16
Samrådshandlingar (plankarta, planbeskrivning, miljöundersökning), 2020-06-16
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT



Godkänna planhandlingar för Mellby 3:3 samt del av Mellby 3:121 (Stärkan) för
samråd.
Godkänna behovsbedömningen.

_______
Beslutet expedieras till:
Natnalp AB

Justerandes sign
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§ 134

Dnr 2019/1005

Detaljplan för Borrby 58:5, Borrbystrands camping
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 21 november 2019, § 262, om positivt planbesked
för ny detaljplan för Borrby 58:3 genom begränsat standardförfarande.
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att anlägga minigolfbana för pågående
campingverksamhet, skapa möjlighet för tillfart till den kommunala bostadsfastigheten
Borrby 58:7 samt ändra markanvändning för befintlig tennisbana som idag ligger inom
område för allmän plats.
För området finns idag två gällande detaljplaner:


Byggnadsplan för Borrby 58:3 m.fl. som vann laga kraft 15 augusti 1986. Denna
detaljplan omfattar området för tillfartsväg och tennisbana



Detaljplan för Borrby 58:3 samt del av 46:31 som vann laga kraft 10 maj 2012.
Denna detaljplan omfattar området för minigolfbana

Under framtagandet av samrådshandlingar våren 2020 upptäcktes att genomförandetiden
för detaljplanen som avser området där minigolfbana utreds är tio år och går ut 10 maj
2022.
Enligt Plan-och bygglagen (2010:900) 4 kap 39 §:
En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon
fastighetsägare som berörs motsätter sig det.
Första stycket gäller inte om ändringen eller upphävandet behövs
1. på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vidplanläggningen, eller
2. för införande av bestämmelser enligt 18 § andra stycket. Lag (2015:668)
Förvaltningen kallade berörda sakägare till ett informationsmöte den 6 maj 2020 om den
nya detaljplanen. Sakägarna informerades under mötet om den pågående planprocessen
och planförslaget samt att nämnden behöver sakägarnas godkännande för att fortsätta planprocessen.
Förvaltningen har fått in sakägarnas ställningstagande skriftligt. Av totalt fem berörda
sakägare motsatte sig tre en fortsatt planprocess och resterande två hade inget att erinra.
Simrishamns kommun har genom gällande detaljplan för Borrby 58:3 samt del av 46:31
som vann laga kraft den 10 maj 2012 beslutat att bygga ut en parkering för badgäster till
stranden. Det finns ett stort behov av fler parkeringsplatser vid stranden för att underlätta
framkomligheten för blåljusfordon vid tillbud.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2019/1005

Den beslutade och detaljplanelagda parkeringen skulle möjliggöra cirka 50 nya parkeringsplatser. För 2020-2021saknas investeringsmedel för att genomföra och färdigställa parkeringsplatser på aktuell yta, som i dagsläget är trädbevuxen.
Genom att upprätta ett exploateringsprojekt för åtgärderna inom detaljplanen och planlägga
tillfartsväg till den kommunala bostadsfastigheten Borrby 58:7 skulle en försäljning möjliggöras. Förvaltningen uppskattar att intäkterna från en försäljning av bostadsfastigheten
skulle täcka kostnaden för utbyggnaden av parkeringsplatsen.
Enligt en preliminär kostnadskalkyl skulle parkeringsplatserna kosta cirka 900 000 kronor,
vilket innebär att en parkeringsplats kostar cirka 18 000 kronor.
Sökanden har informerats om situationen och olika alternativ för det fortsatta arbetet. Genom att förlänga befintligt planbesked i två år kan planarbetet tas upp igen våren 2022, då
förvaltningen redan har framtagna samrådshandlingar effektiviseras en framtida process. Under tiden fram till år 2022 kan sökanden om så vill ansöka om upplåtelse av allmän platsmark för minigolfbanan på samma plats som sökt planbesked. Inget bygglov bedöms behövas eftersom sökanden inte planerar att ha några byggnader inom området för
minigolfbanan. Kommunen skulle i sådana fall kunna vara behjälpliga att ta ner träden,
eftersom detta förarbete ändå behöver genomföras för kommande parkering.
Förvaltningen har ännu inte fått något ställningstagande från sökanden.
Finansiering
Sökanden har fakturerats för administrering av planbesked enligt plantaxa.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-28
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om positivt planbesked, 2019-11-21, § 262
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Förlänga sökandens planbesked med två år så att påbörjat planarbete kan fortlöpa
när befintlig genomförandetid har gått ut, under tiden fram till 2022 hänvisa sökanden om möjlighet att söka upplåtelse av allmänplatsmark för minigolfbanan.

_______
Beslutet expedieras till:
Sökanden – Fredrik Persson, info@borrbystrandscamping.com
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Dnr 2016/717

Borrby Kringlorna 1 m fl, samrådshandlingar
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 beviljade den 15 december 2016, § 172, positivt planbesked.
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 gränssläpp 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.
Finansiering
Plankostnadsavtal finns.

Konsekvenser
Ett positivt beslut innebär att planarbetet kan fortgå och del av Borrby 294:10 kan tillföras
Kringlorna 1, vilket leder till att markanvändningen blir mer ändamålsenlig då den nu planlagda vägen inte fyller något syfte.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2016/717

Konsekvensen av ett negativt beslut innebär att möjligheten till önskad utökning av tomten
inte kan realiseras.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse (2020-06-01)
Plankarta, samrådshandling (2020-06-01)
Planbeskrivning (2020-06-01)
Miljöundersökning (2020-06-01)
Barnchecklista (2020-06-01)
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna detaljplan för Kringlorna 1 m.fl. för samråd.



Godkänna miljöundersökningen.

_______
Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare Kringlorna 1
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Dnr 2019/51

Projektdirektiv - Uppsättning gatunamnskyltar, vägval
Ärendebeskrivning
Ärendet avser uppsättning av gatunamnskyltar för de gatunamn som beslutats genom projekt Vägval samt de förlängningar av befintliga gatunamn som också beslutats i samband
med detta projekt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att ta fram
förslag till hur övergång succesivt skulle kunna ske inom hela kommunen avseende gatuadresser. Projekt Vägval startades upp och finansierades genom de medel som tillsattes på
projekt 12660 ”gatunamnskylt, systemskifte”, enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut
den 15 december 2016, § 177. Bakgrunden till projekt Vägval var bland annat att adresser
som utgår från fastighetsbeteckning kan vara missvisande då exempelvis Gladsax i en
adress kan ligga i närheten av Tobisvik (Simrishamn) eller nära Karlaby. Detta kan i sin tur
bland annat orsaka problem för utryckningsfordon när det gäller att snabbt hitta fram och
därmed rädda liv och egendom.
Projekt Vägval är nu avslutat med resultatet att cirka 300 nya gatunamn beslutats om av
nämnden. Samtidigt har 47 förlängningar av befintliga gatunamn beslutats och sammantaget har cirka 3 000 nya adresser tagits fram och beslutats. I samhällsbyggnadsnämndens
beslut från den 7 maj 2013, § 56, avseende allmänna regler för gatunamnsskyltar beslutades att kommunen ska bekosta skylt och uppsättning av gatunamnskylt om nytt vägnamn
initierats av kommunen. Beslutet gäller även för enskilda vägar, både med och utan driftsbidrag.
För detta skyltprojekt rör det sig om 72 statliga vägar, 295 enskilda vägar och en kommunal väg. Ett projektdirektiv som beskriver genomförande av skyltprojektet är framtaget.
Målet med projektet är att ta fram avtal med berörda väghållare/markägare, genomföra
projektering samt sätta upp samtliga gatunamnsskyltar för de vägar som fått nya namn genom projekt Vägval, samt de beslutade förlängningarna. Projektet väntas leda till ökad
trygghet och säkerhet på grund av förbättrade förutsättningar för utryckningsfordon samt
ökad tillgänglighet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-05
Projektdirektiv Gatunamnskyltar (projekt nr 12660), 2020-06-05

Justerandes sign
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Dnr 2019/51

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna i ärendet redovisat förslag till Projektdirektiv för gatunamnskyltar efter
projekt Vägval.

_______
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Dnr 2020/419

Uppdrag om utredning - centralt belägen lokal i Simrishamn för gymnasieskola
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 7 april 2020, § 46, att uppdra
åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda möjligheterna och kostnaderna för en omlokalisering av Österlengymnasiets verksamheter till centralt belägna lokaler i Simrishamn, att i
samband med utredning presentera en tidplan och att inkomma med utredning senast den
10 maj 2020. Utskottet beslutade vidare att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen
att bifoga en kartbild över vad barn- och utbildningsnämnden avser med central belägna
lokaler.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 28 april 2020, § 59, att ställa sig bakom barnoch utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut av den 7 april 2020, § 46, och att rätta beslut i
den del det rör uppdragstagare och översänder uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden gav med sitt beslut 27 maj 2020, § 114, samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att till nämndssammanträdet i juni utreda möjliga placeringar av utbildningslokaler för en omlokalisering av Österlengymnasiets verksamheter till centralt belägna lokaler i
Simrishamn.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter detta inventerat möjliga placeringar av Österlengymnasiets verksamheter i centrala Simrishamn. I nedanstående tabell redovisas de fastigheter som
i dagsläget skulle kunna vara aktuella.
FASTIGHETSUPPGIFTER
Fast.bet.
Garvaren 6
Folkskolan 1
Tegelbruket 6
Jungfrun 16
Sankt Nikolaus 7
Valfisken västra 1

Fastighetsägare
SINAB
Kommunen
SINAB
HKM
Kommunen
Kommunen

Populärnamn
Anamma Foods
SARA
Bostadsbolaget
Försäkringskassan
Rådhuset
Valfisken

Adress
Lädergatan 3
Lilla Norregatan 20
Bruksgatan 1
Dammgatan
Stortorget 6
Järnvägsgatan 2

Detaljplans bestämmelser
Ny detaljplan under framtagande
Skola
Värmecentral, ny detalj plan krävs
Handel, ny detaljplan krävs
Kontor, ny detalplan krävs
Allmänt ändamål

De inventerade fastigheterna är idag inte byggda eller anpassade för att vara skola, undantaget Folkskolan 1 och i viss mån Valfisken västra 1. Tegelbruket 6 och Valfisken västra 1
kan betraktas som moderna byggnader, vilket i viss mån gäller Jungfrun 16 också. En uppskattning av byggkostnad och framtida driftkostnader har gjorts utifrån byggnadernas yta.
För alternativet med ombyggnad av Valfisken västra 1, behöver biblioteket nya lokaler för
sin verksamhet, här är förslaget att även inrymma en konsthall. Byggtid, är tidsåtgången
Justerandes sign
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Dnr 2020/419

efter att beslut fattats för respektive alternativ, tiden inkluderar även tid för detaljplaneändringar där så erfordras.
KOSTNADER
Fast.bet.

Yta (BRA) Byggkostnad Byggtid Kapitaltjänst Driftkostnad Städ
Årskostnad
m2
(mån.) investering
Garvaren 6, ombyggnad
860 23 220 000
12
1 277 100
430 000 172 000 1 879 100
Garvaren 6, nybyggnad
3000 81 000 000
24
4 455 000
1 500 000 600 000 6 555 000
Folkskolan 1
623 16 821 000
12
925 155
311 500 124 600 1 361 255
Tegelbruket 6
577 11 540 000
20
634 700
288 500 115 400 1 038 600
Jungfrun 16
700 18 900 000
22
1 039 500
350 000 140 000 1 529 500
Sankt Nikolaus 7
423 11 421 000
18
628 155
211 500 84 600
924 255
Valfisken västra 1
2423 48 460 000
24
2 665 300
1 211 500 484 600 4 361 400

I tillägg till dessa kostnader kommer evakueringskostnader och kostnader för ersättningslokaler för berörda verksamheter som behöver flytta ut. Dessa har ej beräknats då behoven
varierar stort med de olika alternativen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningstjänsteskrivelse, 2020-06-09
Tabellbilaga Fastigheter – Kostnader, 2020-06-09
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-05-27, § 114
Förslag till beslut på sammanträdet
Carl-Göran Svensson (C): Återremittera ärendet till förvaltningen för fördjupad utredning;
1) Valfisken är huvudalternativ för samlad gymnasieskola i Simrishamns kommun.
2) Bibliotekets framtida placering utreds och förslag läggs fram.
Beslutsgång återremiss
Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutat att
återremittera ärendet.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
Återremittera ärendet till förvaltningen för fördjupad utredning;
1) Valfisken är huvudalternativ för samlad gymnasieskola i Simrishamns kommun.
2) Bibliotekets framtida placering utreds och förslag läggs fram.
_______
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden (för kännedom)
Justerandes sign
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Dnr 2020/299

Sjöräddningsstation i Skillinge, Kvarnby 15:238
Ärendebeskrivning
Svenska Sjöräddningssällskapet som startades för över hundra år sedan har två sjöräddningsstationer i Simrishamns kommun, Kivik och Skillinge. Alla räddningsbåtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om. Cirka sjuttio procent av all
sjöräddning i Sverige står sällskapet för runt vår kustlinje. Ur sjöfartens perspektiv är lokaliseringen strategiskt förlagd, då sjöfartspassagen utanför vår kust är en del av den naturliga rutten för att navigera vidare upp eller ner i Östersjön. Fartyg samt fritidsbåtar som navigerar utanför vår kust som får problem och där människor ombord behöver hjälp är beroende av den assistans som Sjöräddningssällskapet tillhandahåller.
I Skillinge är hamnen indelad i två verksamhetsområden, en yrkesdel och en fritidsdel.
Fritidsdelen används av turister och medborgare som nyttjar hamnen för olika ändamål.
Fritidsbåtar som angör hamnen i Skillinge behöver möjligheten att kunna använda toalett,
duscha och tvätta sina kläder efter en lång sjöresa. Idag äger Simrishamns kommun en servicebyggnad som tillhandahåller dessa möjligheter för gästande båtar och dessutom en
åretruntöppen offentlig toalett.
Sjöräddningssällskapet har en stor sjöräddningskryssare som idag har en fast plats i hamnen med närhet till parkeringsmöjlighet för ambulans, för snabbt omhändertagande av skadade människor.
Behovet för Sjöräddningssällskapet har ökat genom åren då sjöräddningsstationen i Kåseberga och Sandhammaren har lagts ner. Behovet i Skillinge hamn är idag ett mindre verkstadsutrymme och plats för ett mindre fartyg som kan assistera sjöräddningskryssaren. Detta behov har Sjöräddningssällskapet redovisat i skrivelser till Simrishamns kommun.
Sjöräddningssällskapet har tidigare lämnat in en bygglovsansökan för en byggnad som
skulle lösa dessa behov. Förslaget innebar att den befintliga servicebyggnaden revs och
ersattes med en ny byggnad, inrymmande både kommunens verksamhet (gästbåtsservice
och offentlig toalett) samt lokaler för Sjöräddningssällskapets verksamhet (verkstad/förråd
och personalutrymmen).
Kommunens insats i projektet skulle då ha varit att bidra med 1 miljon kronor till investering mot att kommunen fick disponera 50 m² för sin verksamhet (service till gästbåtar och
offentlig toalett). Till investeringen kommer kostnaden för avskrivning av byggnaden, idag
är bokfört värde 364 tkr. Kommunen skulle även upplåta tomten för byggnaden med
tomträtt, vederlagsfritt.
Justerandes sign
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Dnr 2020/299

Den årliga kostnaden för kommunen skulle i detta förslag bli:
 kapitaltjänstkostnader
49 500 kr
 drift- och skötselkostnader
42 000 kr
 kostnader för städ
17 000 kr
108 500 kr
Engångskostnad, belastar driftbudgeten, för avskrivning av byggnaden (bokfört värde)
364 000 kronor.
Efter möte mellan enhetschefer på samhällsbyggnadsförvaltningen och representant för
Sjöräddningssällskapet finns idag ett förslag som är resultatet av en kompromiss mellan
Sjöräddningssällskapets första förslag, beskrivet i ovanstående, samt samhällsbyggnadsförvaltningens önskemål om att behålla befintlig servicebyggnad.
Det nu aktuella förslaget är att Sjöräddningssällskapet bygger lokaler för sin verksamhet i
direkt anslutning till den nuvarande servicebyggnaden som behålls intakt. Kommunen gör
anpassningar av sin befintliga byggnad så att den till utseende anpassar sig till Sjöräddningssällskapets nybyggnation så att de båda byggnaderna tillsammans utgör en enhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknar att kostnaden för dessa åtgärder blir 200 - 275
tkr, beroende på hur den slutgiltiga utformningen blir. Sjöräddningssällskapet disponerar
tomtmark för sin byggnad genom tomträtt, vederlagsfritt.
Ett drift- och underhållsavtal upprättas där de båda parternas rättigheter och skyldigheter i
skötsel och underhåll av byggnaderna beskrivs.
Den årliga kostnaden för kommunen skulle i detta förslag bli:
 kapitaltjänstkostnader
44 200 kr
 drift- och skötselkostnader
31 100 kr
 kostnader för städ
12 600 kr
87 900 kr
Ur ett samhällsperspektiv är en byggnad som kan attrahera hamngäster och medborgare
samt vara en tillgång i Sjöräddningssällskapets verksamhet en bra lösning för alla parter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltingenstjänsteskrivelse 2020-06-08
Ritningsskiss 2020-06-04
Skrivelse från RS Skillinge 2020-03-09, med bilagor
Ritningar tillhörande bygglovsansökan 2019-05-09

Justerandes sign
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Dnr 2020/299

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT



Till Sjöräddningssällskapet upplåta tomt i anslutning till kommunens servicebyggnad i Skillinge hamn för uppförande av Sjöräddningsstation.
Medel från investeringsprojekt 11482 (Toaletter offentligt rum), får användas för
anpassning av befintlig servicebyggnad till kommande nybyggnation av sjöräddningsstation.

_______

Beslutet expedieras till:
Sjöräddningssällskapet
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Dnr 2020/22

Ekonomisk rapport - maj 2020
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende
perioden januari-maj 2020.
Skattefinansierade verksamheter (exklusive Avslut av exploateringsprojekt) bedöms ha ett
underskott på 1 480 tkr avseende driften, varav 1 000 tkr härrör från kostverksamheten,
330 tkr från gatu-/parkverksamheten och 150 tkr från MBK-verksamheten.
Kostverksamhetens prognostiserade underskott beror på lägre intäkter, som i sin tur beror
på minskade volymer avseende pedagogiska måltider (sena beslut i BUF), samt minskad
intern försäljning och minskade volymer på frukost och mellanmål från BUF och minskad
försäljning i dagcentraler (äldreomsorgen) på grund av covid-19.
Gatu- och parkverksamhetens förväntade underskott beror på uteblivna intäkter och ökade
kostnader relaterat till covid-19.
Avseende MBK-verksamheten beror det prognostiserade underskottet på minskade intäkter
med något färre uppdrag, både externa och interna. De ökade kostnaderna beror framförallt
på installation och utbildning vid införande av nytt kartverktyg och delvis på ökade kostnader för kartunderlag relaterat till covid-19.
Övriga skattefinansierade verksamheter bedöms hålla budget.
Avslut av exploateringsprojekt förväntas ha ett överskott på 4 821 tkr.
Vatten- och avloppsverksamheten bedöms hålla budget.
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt avseende skattefinansierad verksamhet,
inklusive reinvesteringsprogrammet/undvika kapitalförstöring, bedöms sammantaget leda
till ett överskott på 11 088 tkr.
Exploateringsverksamheten förväntas resultera i ett överskott 1 514 tkr, varav 2630 tkr är
balanspåverkande nettounderskott och 4 144 tkr resultatpåverande nettoöverskott.
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt avseende VA-verksamheten bedöms sammantaget leda till ett överskott på 13 078 tkr. Anläggningsavgifter förväntas resultera i ett
överskott på 1 000 tkr.
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Dnr 2020/22

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-09
Ekonomisk rapport per maj 2020
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per maj 2020.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 140

Dnr 2020/159

Budgetskrivelse SPN 2021-2023 (Budget 2021)
Ärendebeskrivning
Nämnderna ska lämna in en antagen budgetskrivelse för 2021 – 2023 med taxeförslag för
2021 till ekonomienheten den 6 augusti.
Förslaget till budgetskrivelse innehåller:
o En kort beskrivning av nämndens ansvarsområde.
o Beskrivning av nuläget gällande respektive verksamhet som underlag för driftbudgeten.
o Motiveringar av eventuella nya resursbehov. Respektive nämnd ska göra en prioriteringsordning av nya resursbehov.
o Redovisning av besparingsmöjligheter på minst en procent, 550 tkr för samhällsplaneringsnämnden.
o Preliminära nämndmål 2021 med indikatorer.
Förslag till taxor 2021.
Nytt för i år är att taxor ska vara med i budgetskrivelsen. Endast ej indexuppräknade taxor
kommer beslutas av fullmäktige. Indexuppräknade taxor justeras enligt SKR:s bedömning
av konsumentprisutveckling. Preliminär bedömning (cirkulär 20:8) är att inflationen (mätt
som KPIF) uppgår till 1,8 procent år 2021. KPIF i cirkuläret i augusti kommer att användas
och taxorna får därför räknas om efter augusti.
Taxor ska redovisas fördelade på ej indexuppräknade och indexuppräknade taxor. Indexuppräknade taxor ska räknas upp med 1,8 procent men kommer att räknas om efter SKR:s
cirkulär i augusti.
Ej indexuppräknade taxor, beslutas av kommunfullmäktige
Samhällsplaneringsnämndens samtliga taxor är i dagsläget saknar beslut om att de ska indexuppräknas och ska därmed vidare till kommunfullmäktige för beslut om kommunfullmäktige en gång har beslutat om att taxan inte ska indexuppräknas.
Indexuppräknade taxor, ska ej beslutas av kommunfullmäktige.
Taxor som endast räknas upp med index ska inte vidare till kommunfullmäktige för beslut
om kommunfullmäktige en gång har beslutat om att taxan ska indexuppräknas.
Samhällsplaneringsnämnden föreslår att i 2021 års beslut att samtliga taxor indexuppräknas fortsättningsvis.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 140 forts

Dnr 2020/159

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-09
Budgetskrivelse 2021–2023, drift, 2020-06-09
Bilaga – lokaler möjliga att avyttra, 2020-06-09
Avstå från att delta i beslutet
Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Lisa Andersson (S) och
Mats Sundbeck (V) avstår från att delta i beslutet.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Överlämna budgetskrivelse 2021–2023, inklusive förslag på besparingar, nya resursbehov, nämndmål och indikatorer till budgetberedningen utan politiskt ställningstagande.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret (inför budgetberedningen)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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2020-06-16

§ 141

Dnr 2019/388

Kommunrevisionens revisionsberättelse för samhällsbyggnadnämnden
2019
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har till kommunfullmäktige överlämnat revisionsberättelser för varje
enskild nämnd i kommunen inklusive samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunrevisionen har i revisionsberättelsen föreslagit att kommunfullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden och dess samtliga ledamöter avseende verksamhetsåret 2019.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2020, § 98, att bevilja ansvarsfrihet för år 2019
för enskilda förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden.
Revisionsberättelsen har nu överlämnats från samhällsplaneringsnämndens ordförande till
förvaltningen för vidare hantering i nämnden.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-08
Revisionsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år 2019, till KS 2020-04-17
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Ge förvaltningen i uppdrag arbeta med de problemställningar som revisionen har
tagit upp och att dessa redovisas till SPN i höst.



Under hösten bjuda in kommunrevisionen till ett möte med samhällsplaneringsnämnden.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 142

Dnr 2020/520

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2019-2020
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för att följa upp nämndens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).
SAM ska årligen följas upp på samtliga nivåer i den kommunala organisationen, först på
enhetsnivå under februari/mars, sammanställningen per nämnd görs i april/maj och redovisas för godkännande i nämnden senast i juni.
Senare görs även en nämndövergripande sammanställning på kommunnivå.
En sammanställning av SAM inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjorts för 2019–
2020 (t.o.m. 2020-06-11).
Den sammanställda uppföljningen redovisas i Samhällsbyggnadsförvaltningens samverkansgrupp (FÖSAM).
Uppföljningen visar att för samtliga avdelningar/enheter finns i stort en bra systematik och
rutiner avseende SAM. Behov av kompetensutveckling finns gällande både de övergripande och de enhetsspecifika rutinerna.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-12
Uppföljning av SAM SBF 2019–2020, 2020-06-11
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019–2020.

_______

Beslutet expedieras till:
Personalenheten, KLK

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 143

Dnr 2020/537

Grundbelopp för väghållningsbidrag för år 2020 (utbetalning år 2021)
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden betalar årligen bidrag till vägföreningar för underhåll av
vägar. Till grund för utbetalning av bidraget ligger ett grundbelopp.
Nämnden får i budget 2021 preliminärt öka sina intäkter (taxor) med 1,8 procent och därmed bedöms det rimligt att öka grundbeloppet för vägbidraget med samma värde.
I augusti 2020 publicerar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppgift om Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF). Då ska, enligt anvisningar från kommunledningskontoret, taxorna räknas upp med KPIF (i stället för 1,8%) i förhållande till taxenivå 2020.
Detta bör även gälla grundbeloppet för vägbidrag.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-09
Reglemente för bidrag till enskilda vägar inom Simrishamns kommun/ Grundbelopp för
bidrag som utbetalas 2021
Jäv
Jan-Erik Persson (S) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i
ärendet. Kaj Ovesson (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut i ärendet.
Inga ersättare sätts in. (”kvittning”)
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna att grundbeloppet för vägbidrag som används för beräkning av utbetalningar år 2021 uppgår till 34,61 kr.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 144

Dnr 2020/11

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, § 101 - tolkning och tillämpning av regler för förlorad arbetsinkomst med bilaga
Medborgarförslag från Frida Andersson - yta för skateboardingkickbike etc
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25, § 97 - Årsredovisning 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25, § 98 - Revisionsberättelse för kommunstyrelsen
och nämnderna 2019 - Granskning av årsbokslut och årsredovisning
Personalbokslut 2019 (inkl kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25, § 99)
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25, § - 101 - Förändrad organisation, lokala BRÅ
(brottsförebyggande rådet)
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25, § 102 reviderad styrmodell
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25, § 103 Val av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Ingmarie Jacobsen FI (bordlagt)
Beslut Simrishamn 2:84 - tidsbegränsat bygglov för camping
Beslut beviljat bidrag för "Åtgärder mot parkslide i Viks Fiskeläge – Länsstyrelsen
Beslut från Länsstyrelsen, statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Vildpollinering
för äppelodling och besök" i Simrishamns kommun
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 145

Dnr 2020/13

Aktuell information, förvaltningschefens information
Lägesrapport ÅVS Kivik, GC-väg Karakås – Erica Johansson, infrastrukturstrateg/planarkitekt
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar:
o Budget i balans, åtgärdsplan
o Lokalpolicy och internhyra
o Etableringsstrategi (handelsutredning)
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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