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2020/777 45 - 46
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 275 Dnr 2020/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

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

_____
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 276 Dnr 2020/18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av föredragningslista och genomgång av ärendena

Dagens sammanträde inleds med att fastställa dagordningen och genomgång av ärendena 
på föredragningslistan. Enhetschefer och berörda handläggare är närvarande vid sina re-
spektive ärenden. 

Tommy Samuelsson, kommande tf samhällsbyggnadschef presenterar sig.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

Punkt 10 – nedmontering och avlägsnande av belysning på Sandbyvägen i Borrby tas upp 
som punkt 12.

Punkt 12 – belysning på landsbygden tas upp som punkt 10.

_____
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 277 Dnr 2018/339

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information - Arkitektur- och kulturmiljöprogram (AKP)

Ärendebeskrivning

Ina Jacobsen, planarkitekt, informerar kring det pågående arbetet med kommunens arkitek-
tur- och kulturmiljöprogram. GIS-karta med dess lager presenteras.

Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet är ett tillägg till översiktsplanen.

Bidrag på 300 tkr har möjliggjort inventering nummer 2 som genomfördes under somma-
ren. Utställning planeras till våren 2021.

_____
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 278 Dnr 2017/971

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information - Statusrapport - VA-tillgången i Simrishamns kommun - 
för befintliga planer och utbyggnadsområden

Ärendebeskrivning

Ann-Sofie Pellas, översiktsplanerare, redogör för det pågående arbetet med inventering och 
sammanställning av åtgärdsplaner. 657 detaljplaner (samtliga) har inventerats utifrån:

 dagens VA-situation
 planreserv
 planeringsförutsättningar

_____
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 279 Dnr 2020/1029

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Underhållsplanering - förnyelsestrategi - VA-anläggningar 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges samtliga beslut om budgetramar sedan december 2010 har innehållit 
verksamhetsmålet ”kommunens anläggningar är underhållna så att kapitalförstöring und-
viks”. Detta för att uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning genom 
att upprätthålla värdet på kommunens anläggningar och minska kommande investeringsbe-
hov. I och med detta har uppdraget till samhällsbyggnadsförvaltningen funnits att ta fram 
underhållsplaner, som sedan samhällsplaneringsnämnden har uppföljningsansvaret för.

Nu föreligger ett förslag till underhållsplanering genom förnyelsestrategi för reinvestering-
ar i allmänna dricksvatten- och spillvattenanläggningar.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Förslag till förnyelsestrategi för reinvesteringar i allmänna dricksvatten- och spillvattenan-
läggningar

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna förnyelsestrategi för reinvesteringar i kommunens allmänna dricksvat-
ten- och spillvattenanläggningar.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 280 Dnr 2020/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut 

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande 
i enlighet med samhällsplaneringsnämndens delegeringsordning.

Dessa beslut ska redovisas till samhällsplaneringsnämnden. Redovisningen innebär inte att 
samhällsplaneringsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får sam-
hällsplaneringsnämnden 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 2020-12-08

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 281 Dnr 2020/906

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Handlingsplan för sommaråtgärder 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med utvecklingsenheten på kommunlednings-
kontoret, kultur- och fritidsförvaltningen samt polis och räddningstjänst skapat en sammanfat-
tande bild av sommaren 2020 ur bland annat följande perspektiv och objekt:

 Storgatan
o Gågata och/eller gångfartsområde 

 Seglarpaviljongen/Tullhusstranden - upplåtelser av allmän platsmark
 Parkering – generellt

o Parkering – husbilar
o Parkering – stränder 

 Badstränder – generellt
 Övriga bad – Gyllebosjön + bassänger i Tobisvik och Hammenhög
 Branteviks hamn 

Sammanfattningen presenterades för presidierna för kommunstyrelsen, kultur- och fritids-
nämnden och samhällsplaneringsnämnden den 6 oktober 2020.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 22 oktober 2020, § 224 att uppdra åt samhällsbygg-
nadschefen att, utifrån presentationen, ta fram en handlingsplan med åtgärder inklusive budget 
att presentera för nämnden i december 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med representanter från utvecklingsenheten 
på kommunledningskontoret, samt kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag till 
handlingsplan för sommaråtgärder. 

Då det enligt handlingsplanen ska utredas om Storgatan ska vara gångfartsområde i framtiden 
så föreslår förvaltningen att den, inom berörda delar, fortsätter att skyltas som gångfartsområde 
fram till och med den 30 april 2021 eller till dess att ett nytt beslut fattas av nämnden om det 
inträffar tidigare. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-04
Handlingsplan för sommaråtgärder, 2020-12-04
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 281 forts Dnr 2020/906

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna, i ärendet redovisat förslag till Handlingsplan för sommaråtgärder.

 Berörda delar av Storgatan ska fortsätta att vara gångfartsområde till och med den 
30 april 2021, under förutsättning att detta godkänns av polismyndigheten.

 Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att påbörja arbetet enligt tidplan.

  Prioriteringar i handlingsplanen tas upp i januari 2021.

_______

Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen
birthe.parkhagen@polisen.se
raddningstjansten.sorf@sorf.se
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 282 Dnr 2020/952

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skötselplan för park- och grönytor 

Ärendebeskrivning

Det har under en lång period funnits ett uppdämt behov av skötsel- och underhållsplaner 
för allmänna ytor i Simrishamns kommun. Arbetet med att ta fram planerna påbörjades 
med en Underhållsplan Park- och grönytor som antogs 2019. Arbetet har under 2020 fort-
satt med Skötselplan Park- och grönytor, samt Skötsel- och underhållsplan Gator. Detta 
ärende avser antagande av Skötselplan Park- och grönytor.

Skötsel och underhåll påverkar varandra. Besparingar i skötsel genom låg intensitet kan 
leda till ökade underhållskostnader. En sliten anläggning kan förbättras genom en under-
hållsinsats, men ibland också genom intensifierad skötsel. Det finns således nära samband 
mellan anläggning, skötsel och underhåll. Man kan göra stora vinster såväl miljömässigt 
som ekonomiskt genom att se dem som en helhet. Helhetssynen på anläggande, skötsel och 
underhåll erhålls bland annat genom att planeringen av skötsel och underhåll utförs paral-
lellt med planeringen av anläggningens utformning.

Anläggningskostnader är kostnader vid nyanläggning som kopplas till investeringsbudge-
ten för olika projekt. Det kan till exempel röra sig om en ny gata, en ny lekplats eller en ny 
torgyta. Skötselkostnader är det som budgeteras i driftsbudgeten, och är som regel kostna-
der som återkommer årligen, och där själva skötselåtgärden som utförts inte håller längre 
än att åtgärden igen måste utföras året därpå eller oftare, till exempel renhållning. Under-
hållskostnader är i huvudsak kostnader för åtgärder som syftar till att återskapa en anlägg-
nings ursprungliga funktion, som ska bekostas genom reinvesteringsbudgeten.

För att förebygga att en underhållsskuld uppstår i exempelvis parkytor är det viktigt med 
en korrekt skötsel. En felaktig skötsel kan leda till att en underhållsskuld uppstår, genom 
att ytor eller objekt inte sköts genom rätt åtgärder eller med de intervall de borde för att 
kvalitetskrav ska upprätthållas. Denna skötselplan har tagits fram för att minimera under-
hållsskulden. 

Planen är uppbyggd utifrån kategoriseringen av ytor och objekt. I varje huvudkategori be-
skrivs respektive underkategori utifrån rubrikerna kvalitets- och funktionskrav, skötselin-
sats samt arbetsmoment.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-30
Skötselplan Park- och grönytor
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 282 forts Dnr 2020/952

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till beslut på sammanträdet – tillägg

Lars Johansson (S): Utfall ska årligen redovisas till nämnden.

Beslutsgång tillägg till beslutsförslaget

Ordförande ställer proposition på Lars Johanssons förslag om tillägg i beslutet och finner 
att nämnden beslutat bifalla förslaget.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Anta, i ärendet redovisat förslag till, Skötselplan Park- och grönytor.

 Utfall ska årligen redovisas till nämnden.

_______
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 283 Dnr 2020/953

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skötselplan för gator och vägar 

Ärendebeskrivning

Det har under en lång period funnits ett uppdämt behov av skötsel- och underhållsplaner 
för drift av allmänna ytor i Simrishamn. Arbetet med att ta fram planerna påbörjades med 
en Underhållsplan Park- och grönytor som antogs 2019. Arbetet har under 2020 fortsatt 
med Skötselplan Park- och grönytor, samt Skötsel- och underhållsplan Gator. Detta ärende 
avser antagande av Skötsel- och underhållsplan Gator.

Skötsel och underhåll påverkar varandra. Besparingar i skötsel genom låg intensitet kan 
leda till ökade underhållskostnader. En sliten anläggning kan förbättras genom en under-
hållsinsats, men ibland också genom intensifierad skötsel. Det finns således nära samband 
mellan anläggning, skötsel och underhåll. Man kan göra stora vinster såväl miljömässigt 
som ekonomiskt genom att se dem som en helhet. Helhetssynen på anläggande, skötsel och 
underhåll erhålls bland annat genom att planeringen av skötsel och underhåll utförs paral-
lellt med planeringen av anläggningens utformning.

Anläggningskostnader är kostnader vid nyanläggning som kopplas till investeringsbudge-
ten för olika projekt. Det kan till exempel röra sig om en ny gata, en ny lekplats eller en ny 
torgyta. Skötselkostnader är det som budgeteras i driftsbudgeten, och är som regel kostna-
der som återkommer årligen, och där själva skötselåtgärden som utförts inte håller längre 
än att åtgärden igen måste utföras året därpå eller oftare, till exempel renhållning. Under-
hållskostnader är i huvudsak kostnader för åtgärder som syftar till att återskapa en anlägg-
nings ursprungliga funktion, som ska bekostas genom reinvesteringsbudgeten.

För att förebygga att en underhållsskuld uppstår i exempelvis asfaltsbeläggningar är det 
viktigt med en korrekt skötsel. En felaktig skötsel kan leda till att en underhållsskuld upp-
står, genom att ytor eller objekt inte sköts genom rätt åtgärder eller med de intervall de 
borde för att kvalitetskrav ska upprätthållas. Denna skötsel- och underhållsplan har tagits 
fram för att minimera underhållsskulden. 

Planen är uppbyggd utifrån kategoriseringen av ytor och objekt. I varje huvudkategori be-
skrivs respektive underkategori utifrån rubrikerna kvalitets- och funktionskrav, skötselin-
sats samt arbetsmoment.

Samordning med tidigare antagna underhållsplaner
Planen ska i underhållsdelen ses som ett komplement till tidigare framtagna underhållspla-
ner för gatubeläggning och gatubelysning vilka inte innehåller beskrivningar av arbetsmo-
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 283 forts Dnr 2020/953

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ment utan bygger på framtagna redovisningar av kommunens komponentavskrivningstakt 
och inventering av kommunens anläggningar. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-30
Skötsel- och underhållsplan Gator 

Förslag till beslut på sammanträdet – tillägg

Lars Johansson (S): Utfall ska årligen redovisas till nämnden.

Beslutsgång tillägg till beslutsförslaget

Ordförande ställer proposition på Lars Johanssons förslag om tillägg i beslutet och finner 
att nämnden beslutat bifalla förslaget.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Samhällsplaneringsnämnden beslutar att anta, i ärendet redovisat förslag till Sköt-
sel- och underhållsplan Gator.

 Utfall ska årligen redovisas till nämnden.

_______
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 284 Dnr 2020/954

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Belysning på landsbygden 

Ärendebeskrivning

På 1990-talet övertog Simrishamns kommun en stor andel av den gatubelysning som dåva-
rande Vägverket (senare Trafikverket) hade anlagt längs med vägarna i kommunen. Denna 
belysning sitter på generellt på trästolpar som ägs av E.ON. E.ON håller på att gräva ner 
sina luftledningar och då försvinner stolparna som kommunens belysningsarmaturer sitter 
i. Detta medför att kommunen står inför en stor investering under de närmaste åren och 
utifrån vilka medel som man vill avsätta behöver välja en väg framåt. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har under lång tid försökt förmå Staten att ta 
ansvar för denna belysning som överfördes med tvång från Vägverket till kommunerna 
genom förändrad lagstiftning. Ett pilotprojekt genomfördes men inga medel har tillsatts för 
ett övertagande inom den planperiod som Trafikverket arbetar utifrån. Ansvaret för att ta 
hand om belysningsanläggningarna ligger därför på kommunen. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelys-
ning för gator och vägar som inte är kommunägda som föreslår att kommunen ska ta an-
svar för all belysning inom tätorter och i övrigt generellt rasera gatubelysningen som inte 
uppfyller vissa kriterier. Förvaltningen redovisar i denna tjänsteskrivelse, konsekvenserna 
för om kommunen väljer att följa förslaget och som alternativ att kommunen väljer att bi-
behålla all berörd belysning.

Bibehåll all befintlig belysning
Kommunen kan fortsätta erbjuda kommunens invånare ute på landsbygden en tillfredsstäl-
lande gatubelysning och genom att belysa mörka partier på landsbygden upplevs vägområ-
det som tryggare och säkrare. Anläggningen kommer att vara energisnål och trafiksäker 
med modernt utseende och miljövänliga material. 

Det medför en hög investeringskostnad och en fortsatt hög driftskostnad att bibehålla/ersät-
ta samtliga belysningspunkter. Skötseln av de berörda armaturerna är eftersatt. Det är 
lämpligt att fördela budget och genomförande av bytet av armaturerna på 5 till 8 år, med 
start så fort som möjligt då E.ON har börjat gräva ner sina elledningar. 

Förvaltningens förslag
Genom att rasera anläggningar efterhand som de döms ut, under en period på 5 till 8 år, 
minskas de löpande utgifterna för kommunen och antalet fasta hinder i vägområdet mins-
kar, vilket leder till en faktisk ökad trafiksäkerhet. Vid busshållplatser, skymda korsningar, 
klungor av brevlådor, övergångställen eller en större husklunga eller tätort är lämpliga rikt-
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§ 284 forts Dnr 2020/954

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

linjer för att byta ut stolpen till en ny och behålla ljuspunkten. En översiktlig bedömning är 
att cirka 50 % av belysningspunkterna längs med Trafikverkets vägar och 80 % längs det 
enskilda vägnätet kan dras in med dessa riktlinjer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-12-02
Förslag till Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelysning för gator och vägar som 
inte är kommunägda
Övertagande av kommunal belysning på statlig väg, Trafikverket, 2020-02-25

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna i ärendet redovisat förslag till Bedömningsgrunder för kommunägd gatu-
belysning för gator och vägar som inte är kommunägda, för remittering till samtli-
ga politiska partier för synpunkter, samt för kungörelse i tidningen och på kommu-
nens hemsida.

 Synpunkter skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 15 mars 2021.
_______

Beslutet expedieras till:
Österlenmoderaterna
Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Feministiskt Initiativ
Miljöpartiet de gröna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Österlenpartiet
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§ 285 Dnr 2020/546

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nedmontering och avlägsnande av belysning på Sandbyvägen i Borrby 

Ärendebeskrivning

Boende längs med Sandbyvägen kom 5 juni 2020 in med en skrivelse om att de vill ha 
kvar gatubelysningen längs med sin väg. E.ON planerar att markförlägga sina elledningar 
och kommer i samband med detta att plocka ner de trästolpar som kommunens belysnings-
armaturer sitter i. Det är Trafikverkets väg och husen ligger i utkanten av tätorten utan di-
rekt kontakt med andra bostadshus och utmed en mindre trafikerad väg utan skymd sikt. 

Förvaltningens bedömning är att de berörda stolparna inte bör ersättas utifrån den föreslag-
na handlingsplanen för belysning på landsbygden, då det rör sig om en mindre trafikerad 
väg utan skymd sikt eller busshållplatser.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-17
Förslag till handlingsplan för belysning på landsbygden

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Inte ersätta de berörda belysningsstolparna, då det rör sig om en mindre trafikerad 
väg utan skymd sikt eller busshållplatser.

_______

Beslutet expedieras till:
t.martensson@live.se
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§ 286 Dnr 2020/577

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gatubelysning i Gislöv 

Ärendebeskrivning

I Gislöv med omnejd finns gatubelysningsanläggningar med totalt 35 belysningskällor som 
kommunen ansvarar för driften för. Samtliga ligger utmed Trafikverkets vägar. Belys-
ningsarmaturerna sitter generellt på trästolpar som ägs av E.ON. Dessa trästolpar är i dåligt 
skick. 
E.ON planerar att gräva ner luftledningarna genom byn och har i samband med detta erbju-
dit kommunen att deras entreprenör ONE kan dra ledningarna till belysningsstolparna i 
sina ledningsschakt om kommunen vill byta ut stolparna mot en modern belysning. Beslut 
om Etapp 1 togs via ordförandebeslut av samhällsplaneringsnämnden den 3 juli 2020. 
Samhällsplaneringsnämnden gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att föra en dia-
log med E.ON enligt alternativ två och delegerade till samhällsbyggnadschefen att skriva 
avtal i enlighet med intentionen i alternativ två. 

Alternativ 2
Kommunen avgränsar den belysning man är villig att ta över till inom byns gränser, byter 
ut stolparna mot moderna belysningsstolpar och armaturer, samt ser över placering av 
stolparna utifrån belysningskällorna i de moderna stolparna. E.ON minskar sina kostnader 
som de behöver lägga på nya trästolpar och bekostar i stället kommunens förläggning av 
ledningar i mark. Något de kan genomföra tillsammans med sina egna ledningar. Det med-
för troligtvis minskade kostnader för E.ON. 

Projektet har påbörjats med en ansökan om grävning inom vägområde till Trafikverket, 
men då det visade sig beröra ett fornlämningsområde har arbetet avbrutits och ansökan har 
lämnats in om ingrepp i fornlämning. Denna ansökan har beviljats och arbetet kommer att 
starta upp igen inom kort.

Etapp 2 och 3 planeras och kommer att omfatta resterande delar av belysningsanläggning-
en i Gislöv med omnejd, en utökning med totalt 20 gatubelysningskällor. Förvaltningen 
önskar ett inriktningsbeslut för resterande delar av gatubelysningen i Gislöv i enlighet med 
riktlinjerna för etapp 1.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-26
Ordförandebeslut samhällsplaneringsnämnden, 2020-07-03 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra resterande delar – utbyte av gatubelys-
ning i Gislöv enligt samma intentioner som redovisats i samhällsplaneringsnämn-
dens ordförandebeslut 2020-07-03 för etapp 1, så att belysningen placeras på ett 
sätt som ger bäst resultat.

_______
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§ 287 Dnr 2015/338

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Idrottsstråket Joneberg, projektslutrapport 

Ärendebeskrivning

Föreligger slutrapport avseende projekt allaktivitetsområde 1 - Jonebergsparken.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-30
Projektslutrapport, 2020-11-30
Beslut om bidrag till grönare städer, 2020-09-08
Slutrapport grönare städer, Boverket, 2020-04-29
Boverkets beslut om bidrag till grönare städer, 2019-06-28
Beslut om bidrag till grönare städer, Boverket, 2018-06-18
Ansökan om bidrag till grönare städer, Boverket, 2018-04-27
Beslut SBN, 2018-04-26, § 92
Projektdirektiv allaktivtetsområde 1 - Jonebergsparken, SBF, 2018-04-12

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Godkänna slutrapport för projekt allaktivitetsområde 1 - Jonebergsparken.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 288 Dnr 2020/581

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projekt Måns Nils torg, Borrby - driftkalkyl 

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 27 augusti 2020, § 157, att anta projektdirekti-
vet för projekt Måns Nils torg i Borrby. En driftkalkyl ska enligt projektdirektivet tas fram 
utifrån framtaget gestaltningsförslag. Nuvarande driftkostnader uppskattas till 13 tkr per år. 
Nya driftkostnader beräknas till 73 tkr per år enligt nedanstående kalkyl, vilket innebär en 
driftkostnadsökning om 60 tkr per år. 

I samband med förprojektering av projektet har VA-ledningar och dagvattenledningar fil-
mats på och vid torget. Ledningarna är från 1950-talet och filmningen påvisar påväxt i 
form av kalkavlagringar vilket begränsar tvärsnittsarean och därmed kapaciteten. Ledning-
arna är i behov av sanering och i vissa fall krävs byte av ledningar. Österlen VA AB har 
tagit fram en kalkyl vad det skulle kosta att åtgärda ledningarna, och kostnaden beräknas 
till cirka 1 980 tkr. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag är att VA-åtgärderna görs i 
samband med torgombyggnationen och att medel för VA-åtgärderna tas från befintlig rein-
vesteringsbudget för ledningsnät 2021. 

Förkalkyl årliga driftkostnader

Projekt 12 664 Måns Nils torg, Borrby

Summa årlig driftkostnad 73 tkr

Delpost enhet á-pris mängd Belopp (tkr)
Asfalt m2 4 1000 4
Smågatsten m2 7 730 5
Storgatsten lpm 7 530 4
Stenmjöl m2 7 210 1
Träd st 400 4 2
Plantering gräs (atlassvingel) m2 80 157 0
Planteringar vårlök och perenner m2 80 134 11
Soffor st 500 7 4
Bänkar st 500 1 1
Bord st 500 3 2
Skärmtak st 1000 1 1
Hundlatrin st 750 2 2

23



Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 288 forts Dnr 2020/581

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Soptunnor st 750 2 2
Sorteringskärl st 750 5 4
Belysning st 100 10 1
Stenmur lpm 5 20 0
Markinfälld karta st 500 1 1
Träsarger lpm 7 120 1
Krukor st 1000 10 10
Vägmärken st 5 11 0
Kantsten lpm 7 160 1
Linjemålning lpm 5 125 1
Gatusopning m2 5 1730 9
Pump st 1000 1 1
Branddamm st 1000 1 1
    0
Klottersanering  1000 4 4

    
Summa    73

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Kalkyl, VA-åtgärder, 2020-12-07
Gestaltningsförslag Måns Nils Torg, 2020-12-01
Presentation Måns Nils Torg, SPN, 2020-11-26
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-08-27, § 157 
Projektdirektiv – Måns Nils Torg, 2020-08-07

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna driftkalkyl för Måns Nils torg i Borrby.

 Godkänna att medel för VA-åtgärder tas från befintlig reinvesteringsbudget för led-
ningsnät 2021. 

_______
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv - Kiviks lekplats 

Ärendebeskrivning

Kiviks lekplats nyanlades 2005 och kompletterades 2017 med ett tåg och en gunga samt i 
anslutning till lekplatsen fick ett gångstråk i närområdet belysning 2017–2018. I samma 
projekt tillkom ett utegym i närområdet och den befintliga boulebanan byggdes ut.

Lekutrustningen från 2005 är avskriven sedan 5 år tillbaka och då Kiviks lekplats är en av 
kommunens mest besökta, samt det ökade slitaget på grund av närheten till havet så finns 
ett stort behov av underhåll. Ett flertal av lekredskapen är trasiga och behöver bytas ut. 

Målet med projektet är att återskapa lekplatsen till en trygg och säker plats för möjlighet 
till fysisk aktivitet och social samvaro för alla åldrar. Följande är tänkt att uppnås och utfö-
ras:

• Tillvarata områdets förutsättningar som mötesplats där alla åldrar kan mötas tryggt 
och skapa möjligheter till ökad fysisk aktivitet och social samvaro.

• På lekplatsen ska det finnas något för alla barn oavsett ålder, genus, kultur och 
ursprung. Alla ska känna sig välkomna.

• Lekplatsen ska vara lättskött.
• Sliten utrustning rivs och ersätts.
• Lekytor för olika åldrar anläggs.
• En ”hängyta” med bänk anläggs.
• Behov av mindre komplettering av belysning utreds.
• Genomföra brukar-/medborgardialoger kring utformning. 
• Ta fram upphandlingsunderlag för totalentreprenad. 
• Genomförande av totalentreprenad.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-03
Projektdirektiv Kiviks lekplats, 2020-12-03

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Anta projektdirektiv för Kiviks lekplats.
_______
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§ 290 Dnr 2019/456

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Branteviks Fisk AB - längre arrendeavtal 

Ärendebeskrivning

Branteviks Fisk AB kom den 19 mars 2019 in med ett önskemål om att få en längre avtals-
tid för det markområde företaget arrenderar inom kommunens fastighet Simrishamn 2:49.

Bakgrunden är, att företaget, som startades 2017, år 2018 köpte PM-fisk vars verksamhet 
bedrevs inom det aktuella området i fiskehamnen i Simrishamn. Branteviks Fisk AB har 
tagit ett stort lån för att kunna göra denna investering och med en kort avtalstid följer en 
kort avbetalningstid på lånet vilket innebär höga månadskostnader för företaget.

Förvaltningen ser positivt på Branteviks Fisk AB:s verksamhet och har skrivit fram ett 
förslag till ett 10-årigt arrendeavtal. Arrendeavgiften grundar sig på en oberoende värde-
ring.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-04
Av arrendatorn undertecknat förslag till nytt arrendeavtal, 2020-10-13 
Värdeutlåtande från Värderingsbyrån i Syd AB, 2019-09-17
Skrivelse från Branteviks Fisk AB, inkommen 2019-03-19

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Godkänna det föreslagna, nya arrendeavtalet med Branteviks Fisk AB, avseende 
del av Simrishamn 2:49.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Branteviks fisk AB (för kännedom)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Slutredovisning av exploateringsprojekt 

Ärendebeskrivning

Exploateringsverksamheten innefattar köp och försäljning av detaljplanelagd mark för bo-
städer, industrier och övriga exploateringsobjekt (exploateringsmark) samt upprättande, 
godkännande och genomförande av detaljplaner och genomförandeavtal. Utöver kommu-
nens egen mark innebär exploateringsverksamheten även att mot ersättning, med stöd av 
exploateringsavtal, bygga ut och lösa in mark för allmänna, kommunala anläggningar inom 
privatägda exploateringsfastigheter.

Enligt gällande Policy för exploateringsredovisning (KF 2017-10-30, § 154) ska ett explo-
ateringsprojekt redovisas till kommunfullmäktige när inga fler utgifter beräknas belasta 
projektet.

Genom åren har redovisningen av exploateringsprojekt sett olika ut. I vissa fall har delar av 
ett exploateringsprojekt brutits ut för att kunna slutredovisas. Några av exploateringspro-
jekten har kostnader som sträcker sig så många år tillbaka i tiden att det nu är svårt att reda 
ut hur de uppkommit. Förvaltningen har haft som ambition att försöka gå igenom alla äldre 
exploateringsavtal och se till att de kommer till avslut även om det innebär att de måste 
redovisas med förlust – det finns inget sätt att vända äldre, avslutade exploateringsprojekt 
till vinst genom att låta dem finnas kvar, vilket förvaltningen också tidigt informerat om.

Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommenderar numera, att exploateringsprojek-
tets intäkter och kostnader ska resultatföras löpande men så har inte skett tidigare och detta 
är anledningen till att exploateringsprojekten har äldre kostnader och intäkter. Detta är ock-
så en anledning till att exploateringsredovisningen fick anmärkning från kommunrevisio-
nen. 

Förvaltningen har i januari 2020 rapporterat om 25, äldre projekt för slutredovisning, kom-
munfullmäktiges beslut 30 mars 2020, § 59. Under året har ytterligare 15 projekt gåtts ige-
nom som bedöms vara avslutade och därför är föremål för slutredovisning.

Dessa 15 projekt resulterar i en förlust på 3 769 651 kr. I projekt 13619, Borrby 58:5, par-
kering, kvarstår att bygga ut en allmän parkeringsplats. Ett genomförande av denna föregås 
sannolikt av äskande av medel för nämndens räkning och kommer inte att påverka ekono-
min för de exploateringsprojekt som nu avslutas. I samtliga slutredovisningsdokument re-
dogörs även för de beräknade, årliga driftskostnaderna som det genomförda exploaterings-
projektet gett upphov till.
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utgången av exploateringsprojekten ska inte förväxlas med det som förs till resultaträk-
ningen. Slutredovisningen av exploateringsprojekten visar hur själva projektet gick ihop 
sig, det vill säga om intäkterna i projektet var tillräckligt stora för att täcka kostnaderna i 
investering av utbyggnaden av anläggningstillgångar som till exempel gator och park. Det 
som förs till resultaträkningen ska vara de intäkter och kostnader som härrör sig till föräd-
ling och försäljning av omsättningstillgångar i exploateringsprojektet, till exempel bo-
stadstomter. Om exploateringen i stället rör privatägdmark ersätter markägaren/exploatö-
ren Kommunen för kostnaderna att bygga ut allmän plats.

Dessa slutredovisningar innebär en förändring av den av kommunfullmäktige beslutade 
exploateringsbudgeten från 15 juni 2020, § 131.  Efter dessa slutredovisningar kvarstår 38 
aktiva projekt - 12 projekt för verksamhetsmark, 25 projekt för bostadsmark där kommu-
nen är markägare samt 1 projekt för bostadsmark med privata markägare.

Finansiering

Slutredovisning av dessa exploateringsprojekt är innebär en förlust om 3 769 651 kr.

Samtidigt kommer förvaltningen att till resultaträkningen lyfta över äldre kostnader och 
intäkter i även aktiva exploateringsprojekt i enlighet med RKR:s rekommendationer. På 
detta sätt åtgärdar förvaltningen det kommunrevisionens anmärkt på. Exploateringsresulta-
tet för 2020 beräknas bli positivt om cirka 4,2 mkr inklusive samtliga exploateringsprojekt 
som resultatförs.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 3 december 2020
Slutredovisning av 13511 ”Ravlunda 66:3”
Slutredovisning av 13533 ”Mellby 3:134 m.fl.”
Slutredovisning av 13538 ”Stadshage 14”
Slutredovisning av 13559 ”Hjälmaröd 4:44”
Slutredovisning av 13568 ”Rörum 63:1”
Slutredovisning av 13571 ”Rörum 85:15”
Slutredovisning av 13593 ”Gislöv 25:8”
Slutredovisning av 13598 ”Prästabol”
Slutredovisning av 13599 ”Simris 16:83/16:127”
Slutredovisning av 13602 ”Skalla 24”
Slutredovisning av 13604 ”Hammenhög 6:10-11”
Slutredovisning av 13606 ”Garvaren 3 (Skansen etapp I)”
Slutredovisning av 13619 ”Borrby 58:5 parkering”
Slutredovisning av 13630 ”Simrishamn 3:146”
Slutredovisning av 13631 ”Stiby 1:16 (Rosenborg)”
Beslutad Exploateringsbudget 2021–2025 KF 2020-06-15, § 131
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Kommunfullmäktiges beslut - Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget och exploate-
ringsbudget 2021 med plan 2022–2025, 2020-06-15, § 131
Policy för exploateringsredovisning, kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 154

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Godkänna slutredovisning och avslut av de 15 ovan uppräknade exploateringspro-
jekten.

 Överföra ansvaret för redovisning av exploateringsverksamheten från samhällspla-
neringsnämnden till kommunstyrelsen från och med år 2021.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Begäran om markanvisning (direktanvisning), Lasarettet 1, ViBoGård 
AB 

Ärendebeskrivning

ViBoGård AB kom den 5 november 2020 in med en ansökan om direktanvisning för ett 
seniorboende på den kommunala fastigheten Lasarettet 1.

Samhällsplaneringsnämnden informerades den 9 november 2020 om förslaget samt att det 
även föreligger ytterligare en ansökan på samma fastighet med ett livsstilsboende för äldre.

Samhällsplaneringsnämnden återremitterade ärendet den 26 november 2020, § 266, med 
begäran om komplettering av handlingarna som visar volymstudier över föreslagen exploa-
tering inklusive omgivande byggnader.  

ViBoGårdAB och Creacon arkitekter inkom 3 december 2020 med en kompletterande bild.

ViBoGård AB vill bygga 36 bostadsrätter (BTA cirka 2 630 m2) för personer över 55 år 
med trygghetsskapande utformning där odling, friskvård och social samvaro är i fokus. 
Företaget ViBoGård AB ägs av Plusfastigheter AB.

Konceptet kräver en relativt stor, centrumnära yta och innebär en byggnad i tre våningar 
med en stor överglasad innergård. 

Fastigheten Lasarettet 1, belägen mellan Badstigen, Strandbadsvägen och Strandvägen i 
norra delen av Simrishamns tätort, har en areal om cirka 26 000 m2 och har fått sitt namn 
efter den stora lasarettsbyggnaden som tidigare fanns på platsen och som revs 1987. Områ-
det har idag en parkliknande karaktär och det finns tre befintliga byggnader på området 
som hyrs av socialförvaltningen.

I Simrishamns kommuns översiktsplan beskrivs planområdet som ett utvecklingsområde 
där det förespråkas ändrad markanvändning till bostad, skola och centrumändamål. I över-
siktsplanen anges som generell riktlinje att ny bebyggelse främst ska lokaliseras inom re-
dan bebyggd miljö. Vidare uttrycks en vilja att utveckla kopplingen mellan staden och ha-
vet samt att skapa mer stadskänsla i Simrishamn där ny bebyggelse ska anpassas till 
mänsklig skala och ta hänsyn till Simrishamns natur- och kulturmiljövärden. 
Ansökan bedöms av förvaltningen inte överensstämma med översiktsplanens intentioner 
för området avseende skala på byggnad och koppling till befintligt planprogram med varie-
rande bebyggelsestruktur.
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 292 forts Dnr 2020/942

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ViBoGård AB riktar sig helt och hållet till en senior målgrupp, som är en utpekad grupp i 
bostadsförsörjningsprogrammet, vilket överensstämmer med antagna riktlinjer för direk-
tanvisning.

Översvämningsrisker/detaljplan
Marken ägs av Simrishamns kommun och parallellt med denna ansökan om markanvisning 
har ViBoGård AB ansökt om planbesked.

För fastigheten Lasarettet 1 finns en gällande detaljplan som vann laga kraft den 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 använ-
das för bostäder enligt gällande lagstiftning.
Det sedan tidigare upprättade planprogrammet och samrådsredogörelsen för planprogram-
met kan användas som underlag för kommande detaljplanearbete.

Det finns en översvämningsproblematik i området då marken ligger 2–3 meter över havet. 
Översvämningsrisken måste utredas vidare i ett eventuellt fortsatt planarbete och särskilda 
åtgärder kommer att behöva specificeras.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-06
ViBoGård AB, komplettering till ansökan om markanvisning, inkom 2020-12-03
ViBoGård AB, ansökan om markanvisning, 2020-11-05
Riktlinjer för markanvisningar antagna av kommunfullmäktige 2019-06-17

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Inte bevilja ViBoGård AB:s ansökan om markanvisning för del av fastigheten La-
sarettet 1.

_______

Beslutet expedieras till:
ViBoGård AB
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 293 Dnr 2020/936

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om markanvisning (direktanvisning) Lasarettet 1, Sveafastighe-
ter Bostad Group AB/Silverlife AB 

Ärendebeskrivning

Sveafastigheter Bostad Group AB/Silverlife AB kom den 23 oktober 2020 in med en ansö-
kan om direktanvisning för ”morgondagens boende för äldre” på den kommunala fastighe-
ten Lasarettet 1.

Samhällsplaneringsnämnden informerades den 9 november 2020 om förslaget samt att det 
även föreligger ytterligare en ansökan på samma fastighet med ett livsstilsboende för äldre.

Samhällsplaneringsnämnden återremitterade ärendet den 26 november 2020, § 267, med 
begäran om komplettering av handlingarna som visar volymstudier över föreslagen exploa-
tering inklusive omgivande byggnader.  

Sveafastigheter/Silverlife och CF Möller arkitekter kom den 2 december 2020 in med kom-
pletterande handlingar inklusive illustrationer.

Förslaget redovisar cirka 80 lägenheter i seniorboende, vård- och omsorgsboende om cirka 
60 lägenheter (6 hemvister), 3-5 våningar, sockelplan för gemensamhetsytor, entréer mot 
publika gator och stråk, restaurang, produktionskök, service, gym och förråd. Parkering 
enligt kommunens parkeringsnorm inklusive en bilpool föreslås på kvartersmark.
Totalt cirka 10 500 BTA m2.

Fastigheten Lasarettet 1, belägen mellan Badstigen, Strandbadsvägen och Strandvägen i 
norra delen av Simrishamns tätort, har en areal om cirka 26 000 m2 och har fått sitt namn 
efter den stora lasarettsbyggnaden som tidigare fanns på platsen och som revs 1987. Områ-
det har idag en parkliknande karaktär och det finns tre befintliga byggnader på området 
som hyrs av socialförvaltningen.

I Simrishamns kommuns översiktsplan beskrivs planområdet som ett utvecklingsområde 
där det förespråkas ändrad markanvändning till bostad, skola och centrumändamål. I över-
siktsplanen anges som generell riktlinje att ny bebyggelse främst ska lokaliseras inom re-
dan bebyggd miljö. Vidare uttrycks en vilja att utveckla kopplingen mellan staden och ha-
vet samt att skapa mer stadskänsla i Simrishamn där ny bebyggelse ska anpassas till 
mänsklig skala och ta hänsyn till Simrishamns natur- och kulturmiljövärden. 

Ansökan bedöms av förvaltningen överensstämma med översiktsplanens intentioner för 
området.
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 293 forts Dnr 2020/936

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sveafastigheter Bostadgroup AB/Silverlife AB riktar sig helt och hållet till en senior mål-
grupp, som är en utpekad grupp i bostadsförsörjningsprogrammet vilket överensstämmer 
med antagna riktlinjer för direktanvisning.

Förvaltningens bedömning är att föreslagen utformning och struktur ansluter till områdets 
park- och naturmiljöer och förstärker kopplingen mellan havet och staden. De varierande 
taken, materialvalen och de uppbrutna volymerna bidrar till att minska skalan och ansluter 
på så sätt till Simrishamns bebyggelsekaraktär. Förslaget har en stark koppling till planpro-
grammet med nya målpunkter som gynnar hela Simrishamn och kan utvecklas till en lång-
siktigt hållbar och god boende- och livsmiljö i samband med ett fortsatt detaljplanarbete.

Översvämningsrisker/detaljplan
Marken ägs av Simrishamns kommun och parallellt med denna ansökan om markanvisning 
har Sveafastigheter Bostad Group AB/Silverlife AB ansökt om planbesked.

För fastigheten Lasarettet 1 finns en gällande detaljplan som vann laga kraft den 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 använ-
das för bostäder enligt gällande lagstiftning.
Det sedan tidigare upprättade planprogrammet och samrådsredogörelsen för planprogram-
met kan användas som underlag för kommande detaljplanearbete.

Det finns en översvämningsproblematik i området då marken ligger 2–3 meter över havet. 
Översvämningsrisken måste utredas vidare i ett eventuellt fortsatt planarbete och särskilda 
åtgärder kommer att behöva specificeras. Exempelvis kan det röra sig om markuppfyllning 
och krav på lägsta golvhöjd för ny bebyggelse. Effekterna av ett förändrat klimat under 
bebyggelsens förväntade livslängd måste beaktas. Till effekten av en stigande havsnivå ska 
tillfälliga havsnivåer läggas till.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-06
Sveafastigheter Bostad Group AB/Silverlife AB, komplettering till ansökan om markanvis-
ning, inkom 2020-12-02
Sveafastigheter Bostad Group AB/Silverlife AB, ansökan om markanvisning, 2020-10-23
Riktlinjer för markanvisningar antagna av kommunfullmäktige 2019-06-17
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 293 forts Dnr 2020/936

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Bevilja Sveafastigheter Bostad Group AB/Silverlife AB, ansökan om markanvis-
ning för del av fastigheten Lasarettet 1. Samhällsplaneringsnämnden ges i uppdrag 
att fullfölja markanvisningen genom avtal och försäljning.

Reservationer

Staffan Olzon (FI) reserverar sig mot beslutet.

_______

Beslutet expedieras till:
Sveafastigheter Bostad Group AB och Silverlife AB
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 294 Dnr 2020/947

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om planbesked, Lasarettet 1, ViBogård AB 

Ärendebeskrivning

ViBoGård AB kom den 5 november 2020 in med en begäran och ansökan om planbesked 
för ny bebyggelse på fastigheten Simrishamn, kv. Lasarettet 1. Ansökan gäller önskemål 
om ny detaljplan för ett flerbostadshus med 36 lägenheter för seniorboende enligt ViBo-
Gårds livsstilskoncept.  Konceptet innebär två flerbostadshus i tre våningar med en över-
glasad vinterträdgård som binder samman byggnaderna. 

Fastigheten Lasarettet 1, belägen mellan Badstigen, Strandbadsvägen och Strandvägen i 
norra delen av Simrishamns tätort, har en areal om cirka 26 000 m2 och har fått sitt namn 
efter den stora lasarettsbyggnaden som fanns på platsen och som revs 1987. Området har 
idag en parkliknande karaktär och det finns tre befintliga byggnader på området som hyrs 
av socialförvaltningen.

Marken ägs av Simrishamns kommun och parallellt med denna ansökan om planbesked har 
ViBoGård AB ansökt om markanvisning.

För fastigheten Lasarettet 1 finns en gällande detaljplan som vann laga kraft den 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.

I Simrishamns kommuns översiktsplan beskrivs planområdet som ett utvecklingsområde 
där det förespråkas ändrad markanvändning till bostad, skola och centrumändamål. I över-
siktsplanen anges som generell riktlinje att ny bebyggelse främst ska lokaliseras inom re-
dan bebyggd miljö. Vidare uttrycks en vilja att utveckla kopplingen mellan staden och ha-
vet samt att skapa mer stadskänsla i Simrishamn där ny bebyggelse ska anpassas till 
mänsklig skala och ta hänsyn till Simrishamns natur- och kulturmiljövärden. 

Ett nytt planprogram för området antogs 15 november 2013, efter en arkitekttävling.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att förslaget inte fullt ut lever upp till in-
tentionerna i planprogrammet för området avseende skala, arkitektonisk gestaltning, varia-
tion, och utformning. Strukturen i förslaget förstärker inte kopplingen mellan havet och 
staden samt anslutning till park- och naturmiljöer. 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 294 forts Dnr 2020/947

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-06
Kompletterande volymstudie för ansökan om markanvisning, 2020-12-03.
Begäran om planbesked från ViBoGård AB, 2020-11-05
Planprogram för Kv. Lasarettet, Östra Planeringen, Gjuteriplan och Sjöfartsstråket, upprät-
tat 2013-03-25, reviderad 2013-06-03, 2013-11-15
Stadsplan för kvarteret Lasarettet i Simrishamn, april 1961, laga kraft 1962-03-15

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Planbesked för upprättande av detaljplan för prövning av användning och ändamål 
medges inte.

Avgift
Avgift för negativt planbesked enligt plantaxa 2020 är 15 000 SEK.
Avgift faktureras direkt efter beslut.

_______

Beslutet expedieras till:
ViBoGård AB
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 295 Dnr 2020/941

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om planbesked, Lasarettet 1, Sveafastigheter Bostad Group AB 

Ärendebeskrivning

Sveafastigheter Bostad Group AB, kom den 23 oktober 2020 med en begäran och ansökan 
om planbesked för ny bebyggelse på fastigheten Simrishamn, kv. Lasarettet 1. Ansökan 
gäller önskemål om ny detaljplan för cirka 80 lägenheter i seniorboende, vård- och om-
sorgsboende om cirka 60 lägenheter (6 hemvister), 3-5 våningar, sockelplan för gemen-
samhetsytor, entréer mot publika gator och stråk, restaurang, produktionskök, service, gym 
och förråd. 

Fastigheten Lasarettet 1, belägen mellan Badstigen, Strandbadsvägen och Strandvägen i 
norra delen av Simrishamns tätort, har en areal om cirka 26 000 m2 och har fått sitt namn 
efter den stora lasarettsbyggnaden som fanns på platsen och som revs 1987. Området har 
idag en parkliknande karaktär och det finns tre befintliga byggnader på området som hyrs 
av socialförvaltningen.

Marken ägs av Simrishamns kommun och parallellt med denna ansökan om planbesked har 
Sveafastigheter AB tillsammans med Silverlife AB ansökt om markanvisning.

För fastigheten Lasarettet 1 finns en gällande detaljplan som vann laga kraft den 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.

I Simrishamns kommuns översiktsplan beskrivs planområdet som ett utvecklingsområde 
där det förespråkas ändrad markanvändning till bostad, skola och centrumändamål. I över-
siktsplanen anges som generell riktlinje att ny bebyggelse främst ska lokaliseras inom re-
dan bebyggd miljö. Vidare uttrycks en vilja att utveckla kopplingen mellan staden och ha-
vet samt att skapa mer stadskänsla i Simrishamn där ny bebyggelse ska anpassas till 
mänsklig skala och ta hänsyn till Simrishamns natur- och kulturmiljövärden. 

Aktuellt område berörs direkt av två riksintressen:

Högexploaterad kustzon (4 kap 4 § MB)
Området ingår i den kustzon som är av riksintresse enligt 4 kap 4 § miljöbalken. Kustzonen 
omfattar hela kustremsan i Simrishamns kommun. Riksintresset syftar till att främja kust-
zonen mot hög exploatering på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kul-
turvärden.
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 295 forts Dnr 2020/941

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Turism och rörligt friluftsliv (4 kap 2 § MB)
Området omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbal-
ken. Riksintresset sträcker sig från Åhus till Örnahusen. Värdet utgörs av möjligheten att 
röra sig utmed havet i långa obrutna sträckor, med närhet till bad, fiske, hav och kulturhi-
storiska miljöer. Allmänhetens rörlighet i området ska säkerställas med stråk och grönytor 
igenom planområdet. 

Strandskydd och dagvatten
Vidare angränsar området till strandskydd och inom den nordöstra delen ligger ett båtnads-
område för dikningsföretaget Tommarpsåns nedre dikningsföretag. Området ligger inom 
kommunens verksamhetsområde för dagvatten vilket innebär att kommunen tar över dessa 
andelar.

Översvämningsrisker
Det finns en översvämningsproblematik i området då marken ligger 2–3 meter över havet. 
Översvämningsrisken måste utredas vidare i ett eventuellt fortsatt planarbete och särskilda 
åtgärder kommer att behöva specificeras. Exempelvis kan det röra sig om markuppfyllning 
och krav på lägsta golvhöjd för ny bebyggelse. 

Vatten och avlopp
Vattenkapaciteten för Simrishamn är begränsad. Vattenleverans från Ystads kommun är 
planerad till tidigast 2023. 

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att föreslagen arkitektonisk gestaltning, utformning och 
struktur ansluter till områdets park- och naturmiljöer och förstärker kopplingen mellan 
havet och staden. De varierande taken, materialvalen och de uppbrutna volymerna bidrar 
till att minska skalan och ansluter på så sätt till Simrishamns bebyggelsekaraktär. Förslaget 
har en stark koppling till planprogrammet med nya målpunkter som gynnar hela Sim-
rishamn och kan utvecklas till en långsiktigt hållbar och god boende- och livsmiljö i sam-
band med ett fortsatt detaljplanarbete.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ny detaljplan kan prövas för områ-
det. Det sedan tidigare upprättade planprogrammet och samrådsredogörelsen för planpro-
grammet kan användas som underlag för kommande detaljplanearbete.

Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari 2015. Lagändringen innebär att 
planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt sam-
ordnat förfarande kan tillämpas.

Tidplanen för färdigställande av en ny detaljplan kan vara begränsad till 2023 på grund av 
begränsad vattentillgång.
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 295 forts Dnr 2020/941

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen 
eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, 
eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Bedömningen är att prövning om ny detaljplan för Lasarettet 1 behöver ske genom utökat 
förfarande. (Kungörelse-samråd-samrådsredogörelse-underrättelse-granskning-utlåtande-
antagande-laga kraft.) Områdets lämplighet för bebyggelse, omfattning av bebyggelse och 
bebyggelsestruktur prövas i planprocessen. 

Plan- och bygglagens bestämmelser utgör ramarna för planarbetet. Samråd om planförslag 
ska ske med kommunen. Under planprocessen tar kommunen ställning till upprättat plan-
förslag.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-06
Kompletterande volymstudie för ansökan om markanvisning, 2020-12-02
Begäran om planbesked, Sveafastigheter Bostad Group AB, 2020-10- 23
Planprogram för Kv. Lasarettet, Östra Planeringen, Gjuteriplan och Sjöfartsstråket, upprät-
tat 2013-03-25, reviderad 2013-06-03, 2013-11-15
Stadsplan för kvarteret Lasarettet i Simrishamn, april 1961, laga kraft 1962-03-15

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Planbesked lämnas enligt följande:
o Upprättande av detaljplan för prövning av användning och ändamål medges 

för del av Lasarettet 1 i enlighet med ansökan om markanvisning.
o Planprövning sker genom utökat förfarande.
o Plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
o Planarbete initieras och bekostas av sökanden.

 Avgift
o Avgift för positivt planbesked enligt plantaxa 2020 är 15 000 SEK
o Nya planbesked tidsbegränsas till 2 år. Om planarbete inte påbörjats inom 2 

år, ges möjlighet att ansöka om förlängning med ett år i taget. Har perioden 
passerats får nytt planbesked sökas.

 Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag utreda ett utökat planområde som 
överensstämmer med antaget planprogram från 2013, i syfte att utreda ytterliga-
re byggrätter på Östra Planteringen som kan anknyta till Sveafastigheters aktu-
ella förslag. Utredningen ska även omfatta att se över möjligheten till nya plan-
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 295 forts Dnr 2020/941

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

bestämmelser för befintliga byggnader inom angivet planområdet i planpro-
grammet. 

Reservationer

Staffan Olzon (FI) reserverar sig mot beslutet.

_______

Beslutet expedieras till:
Sveafastigheter AB
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 296 Dnr 2020/256

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för del av Hammenhög 27:91 

Ärendebeskrivning

Begäran om planbesked för fastigheten Hammenhög, del av 27:91 kom den 18 mars 2020 
in då kommunen fått en förfrågan om ytterligare mark för verksamheter i anslutning till 
befintlig verksamhetsyta som ägs av Klas Hanssons Åkeri AB.

Aktuell yta är delvis planlagd som park/plantering, det vill säga mark som inte får bebyg-
gas. Berörda fastigheter ägs av Simrishamns kommun.

Planområdet ligger inom ett område som i översiktsplanen pekats ut som område för verk-
samhetsutveckling. 
För närvarande har kommunen ingen verksamhetsmark att erbjuda i Hammenhög. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att inom planområdet ändra markanvändning 
på del av Hammenhög 27:91 från natur/plantering till verksamhetsmark. Ytan är cirka 10 
400 m².

Planförslaget ansluter till nämndmålen Levande landsbygd, Hållbar effektiv resurshante-
ring samt God beredskap för verksamhetsområden. 
Utveckling av område i anslutning till befintligt verksamhetsområde bedöms vara positivt 
liksom genomförbarheten av planläggningen.

Detaljplanen anpassas i stort till angränsande detaljplan i väster, norr och öster. Planområ-
det berör enbart kvartersmark för industri-, verksamhet och handelsändamål. Infarten till 
planområdet sker över del av Hammenhög 27:91 som inte är inom planområdet, via Bryde-
vägen.

Detaljplanen har varit ute på granskning under perioden 31 oktober – 25 november 2020. 
Inkomna yttrande under granskningen har i övergripande drag berört:
 Dagvatten 
 En sakägare har uttryckt missnöje med detaljplanen
 Formalia 

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 4 september – 26 september 2020. Inkomna 
yttrande under samrådet har i övergripande drag berört:
 VA-frågor såsom dagvattenhantering och dragning av ledningar
 Förväntad trafikalstring
 En sakägare har uttryckt missnöje med detaljplanen
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 296 forts Dnr 2020/256

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-12-03
Planbeskrivning, 2020-12-03
Plankarta, 2020-12-03
Granskningsredogörelse, 2020-12-01

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna detaljplan för del av Hammenhög 27:91 för antagande.

 Godkänna granskningsutlåtandet.

_______

Beslutet expedieras till:
Klas Hanssons Åkeri AB
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-12-17

§ 297 Dnr 2020/776

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Fredrik Ramberg (SD) - Gratis regntunna till alla fastighets-
ägare i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

9 september 2020 inkom motion från Fredrik Ramberg (SD) om gratis regntunna till alla 
fastighetsägare i Simrishamns kommun.

28 september 2020, § 204, meddelade kommunfullmäktige att motionen remitterats till 
samhällsplaneringsnämnden. 

Motionären anger i sin skrivelse att ”i stort sett varje år så råder det vattenbrist i vår kom-
mun. Bevattningsförbud inträffar oftast från den tiden på året då våra trädgårdar, odling-
ar och bassänger finns i våra tankar. År 2020 kom uppmaningen om bevattningsförbud i 
juni och rådde i över 2 månader. 
I dessa tider då vi tänker på miljö, klimat och återvinning tycker vi Sverigedemokrater att 
vi ska försöka spara på vårt dyrt förvärvade dricksvatten.
Det finns lösningar i form av vattentunnor som kopplas till stuprör på fastigheter och an-
vänds till bevattning i trädgården. En lösning som Ystads kommun använder sig av och har 
förstått vilket behov och önskemål det finns om att ta vara på naturens resurser.”

Fredrik Ramberg (SD) föreslår att:

- ”att kommunfullmäktige uppdrar Samhällsplaneringsnämnden att erbjuda ALLA 
fastighetsägare i kommunen en gratis regntunna, även de utanför VA verksamhets-
område.

- att kommunfullmäktige uppdrar samhällsplaneringsnämnden att agera skyndsamt 
så detta är en realitet inför våren 2021”

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Motion från Fredrik Ramberg (SD), 2020-09-09

Förslag till beslut på sammanträdet

Thomas Paulsson (SD): Föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen
Carl-Göran Svensson (C): Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen
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§ 297 forts Dnr 2020/776

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat föreslå kom-
munfullmäktige avslå motionen.

Omröstning 

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

JA-röst för avslag
NEJ-röst för bifall

Omröstningsresultat

Med 10 JA-röster (Kristina Åhberg (M), Carl Strömberg (M), Gunilla Tynell (L), Pär Ro-
senberg (KD), Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Staffan 
Olzon (FI), Roland Thord (MP), Carl-Göran Svensson (C)) mot 2 NEJ-röster (Thomas 
Paulsson (SD), Jan Dahl (SD)) beslutar nämnden föreslå kommunfullmäktige avslå motio-
nen.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Avslå motionen, med hänvisning till höga kostnader och osäker nyttoeffekt.

Reservationer

Thomas Paulsson (SD) och Jan Dahl (SD) reserverar sig mot beslutet.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 298 Dnr 2020/777

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Fredrik Ramberg (SD) - Finna en lösning för att kunna ta 
betalt för all vattenförbrukning 

Ärendebeskrivning

9 september 2020 inkom motion från Fredrik Ramberg (SD) om att finna en lösning för att 
kunna ta betalt för all vattenförbrukning.

28 september 2020, § 204, meddelade kommunfullmäktige att motionen remitterats till 
samhällsplaneringsnämnden. 

Motionären anger i sin skrivelse”det är ingen hemlighet att Simrishamns kommun sliter 
med vattenförsörjningen till alla abonnenter, sommarboende som fastboende. Nu har vi 
säkrat inköp av färskvatten genom våra grannkommuner vilket är strålande. 
Men de sista åren har man upplevt att medborgare hör av sig och ifrågasätter om inte be-
vattningsförbudet är företagare. Det visar sig att vårt dricksvatten, flera gånger om dagen, 
blir använt till att bl.a. spola/skölja avloppsrör, bevattna kommunens planteringar mm 
samtidigt som den privata fastighetsägaren inte få vattna sin nyköpta Hibiskus. För att det 
ska bli ännu värre så finns ingen möjlighet att mäta vilken mängd vatten som företagarna 
använder, då de fyller på direkt från en brandpost i gatan. En ”vanlig” dag nu i sommar 
blev den använd mer än 8 gånger på en dag. Till bevattningen används en IBC tank på 
1m2 och till spolbilen uppskattas ett behov av ca 5000l per tillfälle och asfaltsbilarna får 
med sig ca 3000l. Det visar sig att vissa dagar hör vi en okontrollerad förbrukning till pri-
vata företag på uppskattningsvis 20-40.000 liter vatten per dag som dessutom är helt gra-
tis!”

Fredrik Ramberg (SD) föreslår att:

- ”att kommunfullmäktige omedelbart ger Samhällsplaneringsförvaltningen uppdra-
get att ta fram en lösning för att kontrollera och ta betalt för all vattenförbrukning

- att detta upphör så snart som möjligt genom att erbjuda andra alternativ till företa-
garnas dagliga drift

- att vattenmätare snarast installeras så vi får kontroll på förbrukningen och där ge-
nom även kan ta betalt för vattnet.”

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Motion från Fredrik Ramberg (SD), 2020-09-09
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Bifalla motionen.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Så snart lagstiftningen medger återanvändning av avloppsvatten kan detta användas 
för bevattning.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 299 Dnr 2020/867

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fordonspolicy med tillhörande riktlinjer 

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringsnämnden ska enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet 
(25 mars 2019, § 76) inom sitt verksamhetsområde svara för inköp, underhåll och uthyrning av 
kommunens fordon och maskiner. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bland annat som en följd av detta fått i uppdrag att ta fram 
förslag till fordonspolicy med tillhörande riktlinjer för tjänstefordon i Simrishamns kommun. 
Förslagen har arbetats fram i samverkan med alla berörda förvaltningar inom kommunen 
och ska ge såväl kommunen som dess bolag styrning i fordonsfrågor. 

Vid samhällsplaneringsnämndens sammanträde i oktober 2020 diskuterades vissa 
formuleringar i dokumenten, samt att ärendet bör kompletteras med utredning/redovisning 
av nuläget - vilka/hur många bilar kan bytas ut ”omgående” och eventuella konsekvenser 
som det medför, kostnader för byte, statistik med mera.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 22 oktober 2020, § 216, att återremittera 
ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för fortsatt arbete enligt förda diskussioner.

Dokumenten har reviderats i enlighet med förda diskussioner och kompletterande informa-
tion har tagits fram och detta presenterades för samhällsplaneringsnämnden den 26 novem-
ber 2020.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Fordonspolicy för tjänstefordon, utkast 2020-11-05
Riktlinjer för tjänstefordon, utkast 2020-11-05
Kompletterande information, 2020-11-02
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2020-10-22, § 216

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Godkänna fordonspolicy för tjänstefordon för Simrishamns kommun.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNSTYRELSEN

 Godkänna riktlinjer för tjänstefordon för Simrishamns kommun.
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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§ 300 Dnr 2020/1031

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanträdesdagar 2021 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har lämnat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäk-
tige och samtliga nämnder. Kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar medan 
nämnderna har att besluta om sina respektive sammanträdesdagar. Kommunstyrelsen för-
ordar att nämnderna beslutar om sammanträdesdagar enligt central planering. Förslag före-
ligger enligt följande:

Sammanträdesdag torsdag kl. 08.30

 28 januari 2021
 25 februari 2021
 18 mars 2021
 29 april 2021
 27 maj 2021
 17 juni 2021
 26 augusti 2021
 30 september 2021
 28 oktober 2021
 18 november 2021
 16 december 2021

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-08

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Fastställa sammanträdesdagar för 2021 enligt ovan.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret (för kännedom)
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§ 301 Dnr 2020/159

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nämndplan 2021-2025, internbudget 2021, mål och indikatorer 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2020, § 131, att 
 bifalla förslag till investeringsram och investeringsprojekt för samhällsbyggnads-

nämnden för 2021 med plan för åren 2022–2025. 
 bifalla förslag till exploateringsbudget och exploateringsprojekt för samhällsbygg-

nadsnämnden för 2021 med plan för åren 2022–2025.


Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2020, § 208, bland annat att 
 fastställa driftbudgeten för 2021–2023, dvs nämndernas ramar samt finansieringen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till nämndplan 2021–2023 med drift-
budget, nyckeltal och nämndmål med tillhörande indikatorer för samhällsplaneringsnämn-
den. Nämndplanen innehåller även beslutad investeringsbudget/-plan för 2021–2025 samt 
beslutad exploateringsbudget/-plan för 2021–2025. 
Nämndplanen har samverkats med de fackliga organisationerna 2020-12-07.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Förslag till nämndplan SPN 2021–2023 

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna nämndplan 2021–2023, inklusive driftbudget, nyckeltal, nämndmål och 
indikatorer, för samhällsplaneringsnämnden.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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§ 302 Dnr 2020/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport januari-november 2020, med helårsprognos 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsplaneringsnämndens utfall avseende 
perioden januari-november 2020, inklusive helårsprognos för 2020. 

Skattefinansierade verksamheter (exklusive avslut av exploateringsprojekt) bedöms ha ett 
underskott på 916 tkr avseende driften. 

Underskottet fördelar sig på:
 1 321 tkr från hamnverksamhet 
 2 691 tkr från drift- och serviceverksamheten 
    630 tkr från kostverksamheten och 
    109 tkr från MBK-verksamheten. 

Ovan nämnda negativa avvikelser kompenseras till viss del genom överskott:

 633 tkr inom nämndverksamhet, stab och strategi/utveckling
 920 tkr inom städverksamheten 
 226 tkr från plan- och exploateringsenheten
 2 025 tkr från gata/parkverksamheten.

Hamnverksamhetens bedömda underskott kan relateras till effekten av covid-19 genom 
lägre intäkter. Reserestriktionerna leder till minskad båt-/fartygstrafik, vilket i sin tur leder 
till lägre intäkter i form av hamnavgifter, elavgifter och försäljning av bränsle.

Vad beträffar Drift- och serviceverksamheten beror prognostiserat underskott av lägre in-
täkter jämfört med budget. En översyn på gällande timpris har genomförts och timpriserna 
kommer justeras till självkostnadsnivå 2021.

Kostverksamhetens prognostiserade underskott beror på lägre intäkter, som i sin tur beror 
på minskade volymer avseende pedagogiska måltider (sena beslut i BUF), minskad intern 
försäljning och minskade volymer på frukost och mellanmål från BUF och minskad för-
säljning i dagcentraler (äldreomsorgen) på grund av covid-19. Effekten av ovan minskade 
intäkter kompenseras till viss del av lägre personalkostnader.

Avseende MBK-verksamheten beror det prognostiserade underskottet på minskade intäkter 
med anledning av något färre uppdrag, både externa och interna. De ökade kostnaderna 
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§ 302 forts Dnr 2020/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

beror framförallt på installation och utbildning vid införande av nytt kartverktyg. Under-
skottet har minskat sedan föregående prognos.

När det gäller nämndverksamhet, stab och strategi och utveckling beror det prognostisera-
de överskottet bland annat på besparing avseende konsulttjänster och vakanshållen tjänst 
under del av året.

Vatten- och avloppsverksamheten bedöms hålla budget.

Avslut av exploateringsprojekt förväntas ha ett överskott på 3 590 tkr efter genomgång av 
befintliga projekt.

Investeringsverksamheten
Samhällsplaneringsnämndens investeringsprojekt avseende skattefinansierad verksamhet, 
inklusive reinvesteringsprogrammet/undvika kapitalförstöring, bedöms redovisa 28 654 tkr 
i ej använda medel.
Exploateringsverksamheten förväntas resultera i ett överskott på 3 590 tkr.
Samhällsplaneringsnämndens investeringsprojekt avseende VA-verksamheten bedöms 
uppgå till 86 306 tkr vilket är 18 808 tkr lägre än budget.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-07
Ekonomisk rapport SPN jan-november 2020
Helårsprognos SPN november 2020
Covid-19-relaterad ekonomisk prognos SPN, 2020-11-30

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport och helårsprognos per november 2020.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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§ 303 Dnr 2020/955

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastighetsobjekt till försäljning 

Ärendebeskrivning

Från och med 1 januari 2021 blir Fastighetsenheten en resultatenhet. I genomförandepro-
jektet Fastigheter som resultatenhet, är ett av projektmålen att ta fram förslag till fastighe-
ter/byggnader som kan säljas respektive bör bli föremål för överföring inom ”kommunkon-
cernen”. Förslag till fastigheter/byggnader som kan säljas eller på annat sätt avyttras pre-
senterades i samband med slutrapporten för genomförandeprojektet, för KSAu i januari 
2020. 
Objekten i förslaget har också samråtts med kommunens lokalplaneringsgrupp. 

Efter att samhällsplaneringsnämnden vid sammanträdet den 26 november 2020, § 241, fått 
information om vilka fastigheter samhällsbyggnadsförvaltningen ansåg vara möjliga att på 
något sätt avyttra, beslutade nämnden att utse en grupp, utöver presidiet, bestående av Lage 
Engebo (M), Kjell Dahlberg (ÖP) och Fredrik Ramberg (SD) som skulle sätta sig särskilt 
in i ärendet.

Gruppen har pekat ut två objekt vara av sådan art att en försäljningsprocess bör starta sna-
rast. Fastigheterna är Druvan 8, Peder Mörcks väg 8, Simrishamn, och Stiby 1:107, Gärs-
näs mölla.

För Druvan 8 fanns det ett tidigare beslut om försäljning i kommunstyrelsen från 15 febru-
ari 2017, § 36, vilket upphävdes i och med kommunstyrelsens beslut 5 april 2017, § 103, 
då socialförvaltningen var i behov av fastigheten för ett specialboende.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-15.
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-11-26, § 241.
Kommunstyrelsens beslut, 2017-04-05, § 103.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Godkänna försäljning av fastigheten Druvan 8, genom att upphäva kommunstyrel-
sens beslut 2017-04-05, § 103.

 Uppdra till samhällsplaneringsnämnden att verkställa försäljning av fastigheterna 
Druvan 8 och Stiby 1:107.
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§ 303 forts Dnr 2020/955

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Paragrafen förklarar omedelbart justerad.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 304 Dnr 2020/1056

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om att upphäva beslut om avyttring av brandbil 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2020, § 251, att avyttra den av kommunen 
ägda museala brandbilen, en Ford A från 1929. Brandbilen har genom deponiavtal förva-
rats hos f.d. Autoseum som nu önskar disponera utställnings-ytorna för egna objekt. 

Vid en förfrågan till tjänstepersoner i kultur- och fritidsförvaltningen så uppgavs det inte finnas 
något intresse att ta emot brandbilen som föremål, både kopplat till behov av just denna typ av 
föremål som av utrymmesskäl. Det fanns heller inget intresse eller möjlighet att hos räddnings-
tjänsten inrymma brandbilen i deras lokaler.
Beredningen av ärendet inför kommunstyrelsens beslut visade att kommunens förvaltningar 
inte såg något behov av att behålla brandbilen i kommunal ägo då det inte fanns möjlighet att 
använda den eller ställa ut den, och problem med att förvara den över en längre tid.

Efter kommunstyrelsens beslut har det dock öppnat sig en möjlighet att eventuellt förvara 
brandbilen i Borrby gamla brandstation som från årsskiftet 2020/21 står tom.
Samhällsplaneringsnämnden begär därför att kommunstyrelsens beslut om avyttring upp-
hävs så att alternativet med förvaring av brandbilen i Borrby gamla brandstation kan utre-
das.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-15
Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-02, § 251

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNSTYRELSEN

 Uppdra till Samhällsplaneringsnämnden att utreda möjligheterna att förvara brand-
bilen i Borrby gamla brandstation. 

 Upphäva kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 251, om avyttring av brandbil.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-11-17, § 95 - Centralt belägen lokal i Sim-
rishamn för gymnasieskola och bibliotekets framtida placering

2. Kommunstyrelsens beslut 2020-11-18, § - Utveckling av Kontakt Simrishamn (med 
bilagor)

3. Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 249 - Budget 2022-2026, tidplan och an-
visningar 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-30, § 238 - sammanträdesdagar 2021

5. Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-30, § 240 – Firmatecknare

6. Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 248 - Tidplan för ekonomisk uppföljning 
2021

7. Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 247 - Tidplan för årsredovisning 2020

_____
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§ 306 Dnr 2020/13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Aktuell information, förvaltningschefens information

Ärendebeskrivning

Marie Leandersson, förvaltningschef informerar:

Presentation av samhällsbyggnadsprocessen, hur den är uppbyggd och dess olika delar, 
som i ett paraply.

Regionplan → Översiktplan (allmänna intressen) → Detaljplan (allmänna + enskilda in-
tressen) → Byggande (krav på tekniska egenskaper)  → Ombyggnad, förvaltning

Regionplan ska ut på remiss.

Presentation av den nya förvaltningsorganisationen och syfte

Kaj Ovesson, i egenskap av kommunens representant i Ekonomiska föreningen Biogas 
Österlen, lämnar lägesrapport.

_____
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§ 307 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avslutning - God Jul och Gott Nytt År

Ordförande tackar alla, såväl nämndens politiker som personal för det gångna året och öns-
kar en God Jul och ett Gott Nytt år.

Marie Leandersson avtackas som samhällsbyggnadschef. Marie har varit en mycket om-
tyckt chef. Hon önskas lycka till i sitt framtida arbete i Halmstad.

Nämnden uttrycker sin uppskattning över hur mycket Marie åstadkommit under sin tid i 
Simrishamns kommun.

_____
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