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§ 236

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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§ 237

Dnr 2020/18

Fastställande av föredragningslista och genomgång av ärenden
Dagens sammanträde inleds med att fastställa dagordningen och genomgång av ärendena
på föredragningslistan. Ärendena presenteras av tjänstepersoner digitalt.
_____

Justerandes sign
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§ 238

Dnr 2020/581

Information; Projekt Måns Nils torg, Borrby
Ärendebeskrivning
Anna Bartels, landskapsarkitekt informerar.
_____

Justerandes sign
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§ 239

Dnr 2020/954

Information; Belysning på landsbygden
Ärendebeskrivning
Linda Larsson, tf enhetschef gata/park informerar.
_____

Justerandes sign
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§ 240

Dnr 2020/867

Information; Fordonspolicy med tillhörande riktlinjer
Ärendebeskrivning
Daniel Hargby, fordonsstrateg, informerar.
_____

Justerandes sign
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§ 241

Dnr 2020/955

Information; Fastighetsobjekt till försäljning
Ärendebeskrivning
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, informerar.
Nämnden utser en grupp, utöver presidiet, bestående av Lage Engebo (M), Kjell Dahlberg
(ÖP) och Fredrik Ramberg (SD) som ska sätta sig särskilt in i ärendet.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

10

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-11-26

§ 242

Dnr 2020/900

Information; Begäran från Vitemölle Lejeförening att disponera byggnad
Ärendebeskrivning
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, informerar.
Det finns en mängd frågetecken såsom
Avsaknaden av el och vatten
Disponeras som förråd av lokal fiskare
Enligt ordningsreglerna för hamnarna är bad inte tillåtet i hamnbassängen
Krävs bygglov
_____

Justerandes sign
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§ 243

Dnr 2020/875

Information; Miljöpris 2020
Ärendebeskrivning
Mattias Müller, miljöstrateg, redogör för de förslag som kommit in.
Samhällsplaneringsnämndens presidium har delegation på att besluta om tilldelning av
miljöpris. Kristina Åhberg (M), förste vice ordförande och Lars Johansson (S), andre vice
ordförande har sett ut en pristagare. (Carl-Göran Svensson, ordförande, har anmält jäv i
ärendet).
Presidiet presenterar sitt val av pristagare. Det kommer att avslöjas och delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2020.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 244

Dnr 2018/958

Biogas Ystad Österlen
Ärendebeskrivning
Kaj Ovesson (M), samhällsplaneringsnämndens, tillika kommunens representant i den ekonomiska föreningen informerar.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
Kaj Ovesson får mandat att föra förhandlingar om en eventuell försäljning. Resultatet ska
återkopplas till samhällsplaneringsnämndens presidium för eventuell vidare hantering.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 245

Dnr 2020/919

Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om utökning av geografisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Bäckhalladalen i Simrishamns kommun, Lst dnr 511-10872-2020
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om utökning av geografisk utbredning och
ändrade föreskrifter för naturreservatet Bäckhalladalen i Simrishamns kommun. Utvidgningen berör del av fastigheten Simrishamn Tobisborg 1:1. Ändringen av föreskrifterna
berör hela naturreservatet inklusive den föreslagna utvidgningen.
Innan beslut om bildande av naturreservat sker ska Länsstyrelsen förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslagshandlingarna.
Samtidigt genomför Länsstyrelsen även myndighetssamråd om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag som omfattar uppdateringar och revideringar av
föreskrifterna för naturreservatet. De har förtydligats så att förvaltaren av naturreservatet,
eller den som förvaltaren uppdrar åt kan genomföra åtgärder som motverka skador som
orsakas av vilt eller främmande och/eller invasiva arter.
Naturreservatet föreslås också utvidgas med två områden som innehåller höga natur- och
friluftsvärden. Utvidgningsområdet bidrar till att skapa spridningsmöjligheter (grön infrastruktur) för arter, exempelvis hasselmus. Vidare bidrar naturreservatet till fler skyddade
arealer för bevarandet och utvecklandet av hävdberoende naturtyper och arter samt utökade
möjligheter för friluftsliv och rekreation.
Förvaltningens bedömning är att föreslagna åtgärder gynnar naturlivet och allmänhetens
tillgång till reservatsområdet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-18
Länsstyrelsen Skåne – Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om utökning av
geografisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Bäckhalladalen i Simrishamns kommun, 2020-10-23
o Förslag till beslut om utökning av geografisk utbredning och ändrade föreskrifter
för naturreservatet Bäckhalladalen i Simrishamns kommun, 2020-10-23
o Förslag till beslut, Bilaga A, 2020-10-23
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 245 forts

Dnr 2020/919

o Bilaga B Förslag till skötselplan för utvidgning av naturreservatet Bäckhalladalen,
del av Tobisborg 1:1, 2020-10-23
o Fastighetsförteckning, 2020-10-23
Konsekvensutredning enligt 4 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, avseende förslag till ordningsföreskrifter för naturreservatet Bäckhalladalen i
Simrishamns kommun, 2020-10-23
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Ställer sig positiv till länsstyrelsens förslag till beslut om utökning av geografisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Bäckhalladalen i Simrishamns
kommun, Lst dnr 511-10872-2020.



Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_______
Beslutet expedieras till:
skane@lansstyrelsen.se eller i utskicket redovisad webtjänst senast den 27 november 2020

Justerandes sign
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§ 246

Dnr 2020/116

Yttrande granskningshandlingar över busshållplats Östra Vemmerlövs
centrum
Ärendebeskrivning
Trafikverket Region Syd upprättar ett förslag till vägplan för tillgänglighets-anpassning av
busshållplats Östra Vemmerlöv Centrum i Simrishamns kommun och inkom 21 oktober
2020 med kungörelse om granskning.
Handlingarna är utställda på granskning under tiden 26 oktober – 27 november 2020.
Samhällsbyggnadsnämnden har genom tidigare beslut 2020-04-29 §85 godkänt att den
planerade hållplatsen innebär en liten avvikelse från gällande byggnadsplan för Gyllebo
stationssamhälle i Simrishamns kommun.
Två busshållplatslägen vid Tornavägen (väg 1575) i Östra Vemmerlöv är i behov av tillgänglighetsanpassning. Det norrgående läget (A) ligger felförskjutet och begränsas av en
smal trottoar. Personer med bland annat synnedsättning kan inte ta sig till det andra, södergående läget (B) på ett enkelt sätt. Således ska busshållplatsen tillgänglighetsanpassas.
Vägplanehandlingarna föreslår att Läge A flyttas till norr om korsning Snickaregatan vid
läge för befintligt övergångsställe. Befintligt övergångställe och mittrefuger utgår, nya refuger och gångpassage anläggs mellan de båda hållplatslägena. Befintliga cykelfält i körbanan anpassas efter den nya utformningen.
I den tidigare samrådsdialogen har kommunen framfört synpunkter kring om föreslagen
utformning av busshållplatsläge A möjliggör sophämtning till intilliggande fastigheter.
Kommunen har även ställt sig positiv till att befintligt övergångsställe flyttas och att en
trafiksäker helhetslösning med anpassning av befintliga cykelfält ses över vid busshållplatsen.
Trafikverket har genom utställda handlingar svarat att föreslagen utformning medger angöring för sopbilar och lastbilar till fastigheterna.
Yttrande
Åtgärden medför obetydliga konsekvenser för omgivningen. Inga intressen av större vikt
bedöms påverkas negativt till följd av att åtgärdens storlek är ringa samt sker på mark som
till mestadels består av grus, asfalt samt buskage.
Åtgärden medför ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för de närboende.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 246 forts

Dnr 2020/116

Efter genomgång av befintliga handlingar där det framkommer att hänsyn tagits till kommunens tidigare synpunkter har kommunen inga ytterligare synpunkter att delge i ärendet.
Kommunen är generellt positiv till att satsning och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på landsbygden sker och på så sätt möjliggör att en större målgrupp i kommunen på
ett tryggt och trafiksäkert sätt kan använda kollektivtrafiken.
Finansiering
Trafikverket finansierar projektering och ombyggnation av infrastrukturen på det statliga
vägnätet. Kommunen finansierar enligt avtal hållplatsutrustningen utöver informationsutrustning vilken finansieras av Skånetrafiken. Kostnaden för hållplatsmaterial tas inom ramen för samhällsplaneringsnämndens investeringsbudget år 2021 – projekt 12603 Gator,
trafik, belysning, ramanslag.
Simrishamns kommun har beviljats statlig medfinansiering för 50 % av den totala kostnaden för hållplatsutrustningen år 2021.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Yttrande granskningshandlingar för
busshållplats Östra Vemmerlövs centrum, 2020-11-03
Trafikverkets granskningshandlingar (Kungörelse, Samrådsredogörelse, Plan- och miljöbeskrivning, illustrationskarta, berörda kommunala planer, plankarta och typsektion), 202010-21
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna yttrande enligt ovan över granskningshandlingar för vägplan för busshållplats Östra Vemmerlövs Centrum.

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverket investeringsprojekt@trafikverket.se

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 247

Dnr 2020/22

Frågan om reglering av VA-skuld
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2020, § 155, att VA-verksamheten ska presentera en plan till kommunstyrelsen för hur underskottet från 2018 och 2019 ska åtgärdas.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 1 oktober 2020, § 180, att godkänna en plan för
VA-verksamhetens hantering av underskottet från 2018 och 2019 och överlämnade densamma till kommunstyrelsen. Beslutad plan lyder:
”För att börja minska underskottet från 2018–2019 samt möta framtida kapitaltjänstkostnader föreslår samhällsplaneringsnämnden att en taxeökning görs från och med 2021 med
5,0 % årligen i enlighet med Svenskt Vattens rekommendationer. Vid en taxeökning om 5,0
% årligen beräknas underskottet vara återställt fram till 2022.”
Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2020 ”VA-taxan återremitteras för att se
över taxeförslaget för eventuell återställning av skuld. Samhällsplaneringsnämnden bereder ärendet. Beslut om taxan ska beslutat vid kommunfullmäktiges sammanträde i december.
Samhällsplaneringsnämnden föreslås besluta upphäva beslutet från den 1 oktober 2020, §
180, till förmån för nedanstående förslag:
VA-verksamheten bedriver affärsverksamhet med självkostnadsprincipen som grund och
verksamheten finansieras genom uttag av taxor och avgifter. Över- och underskott ska regleras över åren. Underskott genom en höjning av taxor/avgifter och överskott genom
minskning av befintlig VA-fond alternativt sänkning av taxor och avgifter. VA-verksamheten bedrivs med lång framförhållning och god planering av kommande investeringar. Taxor och avgifter finansierar både driften och investeringsverksamheten det vill säga pågående och kommande investeringar enligt fastställd investeringsplan. Investeringar medför
ökade kapitalkostnader (avskrivningar och ränta).
Avsättningar till en VA-fond får göras enligt gällande lagstiftning. Lagen om allmänna
vattentjänster 2006:412 (30 §) beskriver följande krav för att avsättning till VA-fond får
ske:
1. Det finns en fastställd investeringsplan.
2. Avsättningen avser en bestämd åtgärd (eller flera åtgärder).
3. Åtgärderna och de beräknade kostnaderna redovisas i planen.
4. Att det framgår i planen när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk.
5. Planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att täcka kostnaden för
den vattentjänsten.
Justerandes sign
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§ 247 forts

Dnr 2020/22

Samhällsplaneringsnämndens beslutsförslag till kommunfullmäktige är att VA-kollektivets
skuld till kommunen på 7 683 tkr regleras genom att minska tidigare avsatta medel i VAfonden (25 166 tkr). Förslaget följer Svenskt Vattens beskrivning av hantering av överuttag
och underskott i VA-verksamheten, samt Rådet för Kommunal Redovisning – RKR:s inlaga ”Redovisning av affärsverksamhet – mot bakgrund av självkostnadsprincipen”.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-20
Samhällsplaneringsnämndens beslut med plan för VA-verksamhetens hantering av underskottet från 2018 och 2019, 2020-10-01, § 180
Kommunfullmäktiges beslut, 2016-10-31, § 198
Rådet för Kommunal Redovisning – RKR:s inlaga ”Redovisning av affärsverksamhet –
mot bakgrund av självkostnadsprincipen”, 2006
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Johansson (S): Formulering i första ”atts-atsen” – ändras till ”komplettera” istället för
”ersätta”, i övrigt i enlighets med framlagt förslag.
Förslag till beslut på sammanträdet – tillägg
Kristina Åhberg (M): Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en redovisning
som visar på kopplingen mellan fond och kommande investeringar.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Lars Johanssons förslag om ändring av formulering och
finner att nämnden beslutat bifalla förslaget.
Beslutsgång – tilläggsförslag
Ordförande ställer proposition på Kristina Åhbergs tilläggsförslag och finner att nämnden
beslutat bifalla det.

Justerandes sign
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§ 247 forts

Dnr 2020/22

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Upphäva nämndens beslut, 1 oktober 2020 § 180, i den del som avser plan för VAverksamhetens hantering av underskottet från 2018 och 2019.



Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en redovisning som visar på
kopplingen mellan fond och kommande investeringar.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE




Komplettera kommunfullmäktiges beslut, diarienummer 2015/481, (KF 2016-1031, § 198 och KF 2017-04-24, § 74) i den del som anger att VA-investeringsfonden
ska användas som delfinansiering av investeringsprojektet överföringsledningen
Brösarp – Kivik 2017–2020. VA-investeringsfonden är till för att finansiera framtida investeringar i VA-verksamhetens ledningsnät och andra VA-anläggningar.
Godkänna att redovisat underskott inom VA-verksamheten/VA-kollektivet 2018
och 2019, (7 683 tkr), regleras genom att befintlig VA-fond (25 166 tkr) minskas
med 7 683 tkr.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-11-26

§ 248

Dnr 2020/509

Taxor och avgifter 2021, VA-taxa
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 1 oktober 2020, § 182, att godkänna nämndens
taxeförslag för 2021 inkluderande VA-taxa 2021.
Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2020: ”Va-taxan återremitteras för att se
över taxeförslaget för eventuell återställning av skuld. Samhällsplaneringsnämnden bereder ärendet. Beslut om taxan ska beslutat vid kommunfullmäktiges sammanträde i december”.
Vattentjänstlagen (LAV) reglerar såväl kommunens skyldighet som rättighet att ta ut avgifter. 34 § anger att VA-avgifternas belopp och hur avgifterna ska beräknas ska framgå av en
taxa. Kommunen får meddela föreskrifter om VA-taxan.
Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna
och driva VA-anläggningen (30 § LAV), vilket innebär att självkostnads-principen gäller.
Avgifterna ska bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga/ abonnenterna
enligt vad som är skäligt och rättvist (31 § LAV). När en taxa utformas fördelas kostnader
utifrån de avgiftsskyldigas/abonnenternas nytta av vattentjänsterna men i vissa avseenden
även de kostnader som huvudmannen har för att förse fastigheterna med kommunalt VA.
Rättvis och skälig fördelning handlar dock inte om exakt rättvisa för varje enskild fastighet
utan om en princip som ger en övergripande fördelning mellan avgiftsskydiga/ abonnenterna för de tjänster som tillhandhålls.
Avgifterna som abonnenterna betalar går till att producera dricksvatten, rena spillvatten
(avloppsvatten), omhänderta dagvatten, men även till att finansiera investeringar, underhåll
och utveckling av ledningsnät och vatten- och avloppsverk.
VA-verksamheten står inför stora utmaningar framöver. Taxeavgifterna har inte höjts i den
takt som motsvarar de verkliga behoven av investeringar och reinvesteringar och inte heller
behoven av förstärkning av organisatoriska och personella resurser. För att långsiktigt kunna säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering behöver stora satsningar göras:
 Bygga ut ledningsnät och öka kapacitet till både nya bostäder och befintliga områden.
 Öka förnyelsetakten så att reinvesteringar i ledningsnätet kan göras på en acceptabel nivå.
 Anpassa befintlig VA-infrastruktur för rådande och kommande klimatförändringar.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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2020-11-26

§ 248 forts



Dnr 2020/509

Säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt genom att säkerställa en god tillgång
av råvatten.
Möta nya krav på avloppsrening samt omhändertagande av slam.

Någon taxehöjning eller indexuppräkning har inte genomförts sedan 2016 vilket nu medför
att taxenivån behöver öka. Samtidigt som taxan varit oförändrad har bland annat leverantörskostnader, personalkostnader och driftkostnader ökat.
För att kunna finansiera verksamheten så föreslås en höjning av bruknings-avgifterna i
VA-taxan med 5%. Brukningsavgiften ska täcka kostnader för driften av den allmänna
VA-anläggningen. De ska också täcka kapitalkostnader för investeringar och reinvesteringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. Kostnaderna påverkas av olika
faktorer som exempelvis klimatförändringar och ökade krav på förbättrade reningsprocesser.
Föreslagen höjning av brukningsavgiften på 5 % innebär för en normalvilla som förbrukar
150 m3 vatten per år, en ökning med 370 kr per år, vilket motsvarar 31 kr per månad. Nya
årskostnaden blir 7 739 kr per år.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-19
Förslag VA-taxa 2021
Rapport Svenskt Vatten, Kommentarer till 2020 års taxestatistik, juni 2020
Svenskt Vatten - Frågor och svar i anslutning till senaste taxestatistik 2020
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna förslag till Vatten- och Avloppstaxa 2021.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 249

Dnr 2020/12

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande
i enlighet med samhällsplaneringsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till 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 2020-11-19

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 250

Dnr 2020/22

Ekonomisk rapport jan - oktober med helårsprognos
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsplaneringsnämndens utfall avseende
perioden januari-oktober 2020, inklusive helårsprognos 2020.
Skattefinansierade verksamheter (exklusive avslut av exploateringsprojekt) bedöms ha ett
underskott på 1 245 tkr avseende driften.
Underskottet fördelar sig på:
 1 693 tkr från hamnverksamhet
 2 563 tkr från drift och service

538 tkr från kostverksamheten och

150 tkr från MBK-verksamheten.
Ovan nämnda negativa avvikelser kompenseras genom överskott:
 594 tkr inom nämndverksamhet, stab och strategi/utveckling
 667 tkr städ verksamheten samt
 2 438 tkr från gata/park verksamheten.
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 intäkter jämfört med budget. En översyn på gällande timpris genomförs och förslag finns att
justera upp priserna 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 försäljning 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
beror framförallt på installation och utbildning vid införande av nytt kartverktyg.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 250 forts

Dnr 2020/22

När det gäller nämndverksamhet, stab och strategi och utveckling beror det prognostiserade överskottet bland annat på besparing avseende konsulttjänster och vakans av halvtidstjänst under del av året.
Vatten- och avloppsverksamheten bedöms hålla budget.
Avslut av exploateringsprojekt förväntas ha ett överskott på 3 000 tkr.
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 3 000 tkr.
Samhällsplaneringsnämndens investeringsprojekt avseende VA-verksamheten bedöms
uppgå till 86 306 tkr vilket är 18 808 tkr lägre än budget.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-17
Ekonomisk rapport SPN jan-oktober 2020
Covid-19-relaterad ekonomisk prognos SPN, 2020-10-31
Helårsprognos SPN, 2020-10-31 (inlämnad till KLK 2020-11-13)
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna ekonomisk rapport januari-oktober 2020.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 251

Dnr 2020/844

Projektdirektiv parkeringsutredning
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun är en attraktiv besökskommun och blir, särskilt sommartid och vid
olika evenemang, belastad av fler fordon, både personbilar och husbilar, än vad som är
hållbart. Konflikterna mellan de många besökarna, de fastboende samt tung trafik skapar
otrygghet, osäker trafiksituation och försämrad framkomlighet för räddningstjänst, ambulans och polis.
Parkeringssituationen vid badplatser är ett återkommande problem varje sommar, befintliga parkeringsplatser täcker inte behovet och det saknas platser för husbilar. Kommunal
parkeringsövervakning är en åtgärd som har införts, men fler åtgärder behöver utredas för
att styra och ordna trafiken och parkeringssituationen. I kommunen planeras det även för
ett flertal exploaterings- och ombyggnads-projekt och i dessa projekt är parkering en viktig
fråga att hantera. Olika ställningstaganden kring parkering behöver också ständigt göras i
den löpande verksamheten utifrån tillgänglighet, framkomlighet, trafiksäkerhet och stadsmiljö för att möjliggöra och bibehålla Simrishamns kommuns kvaliteter och attraktion.
För att långsiktigt förbättra parkeringssituationen och kunna göra ställningstaganden behövs en strategi och riktlinjer för parkering i kommunen och det finns även behov av att
utreda alternativa lösningar. Syftet med parkeringsutredningen är att ta ett samlat grepp
kring parkeringen i kommunen och parkeringsstrategin ska omfatta både husbils- och bilparkering på allmän platsmark (gatuparkering samt samlade parkeringar) och kommunal
kvartersmark samt hantering av parkering i detaljplaner och bygglov. Som en del i detta
bör även framkomligheten ses över för fordon i centrala Simrishamn under sommarhalvåret.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-09
Projektdirektiv Parkeringsutredning Simrishamns kommun, 2020-10-09
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna projektdirektiv för parkeringsutredning i Simrishamns kommun.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 252

Dnr 2018/656

Aktivitetsområde Bergstrands väg, projektslutrapport
Ärendebeskrivning
Föreligger slutrapport avseende projekt Aktivitetsområde Bergstrands väg.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-08
Projektslutrapport, 2020-11-08
Beslut SBN, 2019-06-18, § 145
Tjänsteskrivelse Bergstrands väg, projektdirektiv, SBF, 2019-06-18
Beslut SBN, 2019-05-23, §117
Tjänsteskrivelse Aktivitetsområde Bergstrands väg, SBF, 2019-05-09
Projektdirektiv Bergstrands väg, 2019-05-09
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
 Godkänna slutrapport för projekt Aktivitetsområde Bergstrands väg.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 253

Dnr 2019/51

Uppsättning gatunamnskyltar, vägval - finansiering
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2020, § 66, att godkänna ett investeringsprojekt för uppsättning av gatunamnskyltar efter projekt Vägval med en budget på 975 tkr för
år 2020. Vidare beslutade kommunfullmäktige den 15 juni 2020, § 131, att godkänna en
komplettering av investeringsprojektet för uppsättning av gatunamnskyltar efter projekt
Vägval med en budget på ytterligare 1 000 tkr för år 2021, innebärande en total budget för
projektet om 1 975 tkr.
Pågående upphandling visar på ett behov av ytterligare medel för att kunna genomföra
projektet alternativt att upphandlingen avbryts och ett annat upplägg av arbetet utarbetas:
Alternativ 1
Projektet utförs som planerat genom att budgeten för projektet utökas med 850 tkr, vilket
medför att budgeten totalt uppgår till 2 825 tkr för perioden 2020 - 2021. Finansiering sker
inom samhällsplaneringsnämndens redan fastställda investeringsram avseende skattefinansierad verksamhet genom omfördelning av budget.
Alternativ 2
Upphandling avbryts och projektupplägget omarbetas. Vid en omarbetning föreslås projektet delas upp i två delar, där den första delen utgörs av utredning av placering av gatunamnskyltar och avtalsskrivning med fastighetsägare och den andra delen utgörs av uppsättning av skyltar. Den första delen föreslås utföras genom en projektanställning och den
andra delen av upphandlad entreprenör.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Det första alternativet innebär att avtal kan skrivas med entreprenör och att arbetet med
projektering och uppsättning av gatunamnskyltar kan påbörjas under 2020, men med en
ökad kostnad som följd.
Det andra alternativet innebär att en projektanställning görs och att en ny upphandling av
entreprenör ska genomföras, vilket medför en försening av projektet men kostnaden kan bli
lägre.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-12
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-06-16, § 136
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 253 forts

Dnr 2019/51

Projektdirektiv Gatunamnskyltar, 2020-05-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Carl-Göran Svensson (C): Alternativ 1
Lars Johansson (S): Enligt Carl-Göran Svenssons förslag
Thomas Paulsson (SD): Enligt Carl-Göran Svenssons förslag
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutat i enlighet med
framlagt förslag, alternativ 1.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Utöka budget för investeringsprojekt 12 660 Gatunamnskyltar, systemskifte med
850 tkr för perioden 2020-2021.



Finansiering ska ske inom samhällsplaneringsnämndens redan fastställda investeringsram avseende skattefinansierad verksamhet genom omfördelning av budget.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 254

Dnr 2018/1073

Detaljplan för Yxan 1 och del av Simris 206:1 - antagandehandling
Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna till Yxan 1 (GRB Österlen Y1 AB) inkom med en ansökan om planbesked den 26 november 2018. Planbesked beviljades av samhällsbyggnadsnämnden 31 januari 2019, § 18, för ändring av detaljplan i syfte att kunna bedriva bilservice och försäljning av nya och begagnade bilar.
Den 13 maj 2019, inkom GRB Österlen Y1 AB (Bil-Bengtssons), med en ny ansökan om
planbesked för fastigheten Yxan 1 och del av Simris 206:1 i Simrishamn. Den nya ansökan
gäller ändring av detaljplan i syfte att utöver möjlighet att kunna bedriva bilservice, försäljning av nya och begagnade bilar, också kunna bedriva viss handel på fastigheten Yxan 1.
Fastighetsägarna vill ha möjlighet att bedriva restaurang, kafé och frisörverksamhet.
För fastigheten Yxan 1 gäller en detaljplan som vann laga kraft den 30 december 1994 med
en genomförandetid om 15 år. Nuvarande planbestämmelse anger som ändamål J, industri,
vilket inte överensstämmer med försäljning av bilar.
På fastigheten finns en större byggnad som avses att byggas om och till för Bil-Bengtssons
verksamhet. Byggnadsnämnden beviljade den 18 december 2018, § 137, tidsbegränsat
bygglov på två år, för ombyggnad av befintlig byggnad på Yxan 1 och för ändrad användning från industri till handel.
För angränsande fastigheter i öster (Hammaren 1, Yxan 3 och 4) gjordes 2015 en ny detaljplan som medger både industri och handel (ej livsmedel), JH. Området väster och norr om
fastigheten medger J.
Hela området ingår i Simrishamns kommuns översiktsplan som ett detaljplanerat verksamhetsområde (industriområde) med förtätningsmöjligheter. Området är i nuläget den enda
industrimark som finns att tillgå i Simrishamns stad. Genom att tillåta handel inom en del
av området förändras områdets inriktning.
Förslaget till riktlinjer för etableringar för Simrishamns tätort, som håller på att tas fram
och förväntas antas av kommunfullmäktige under början av 2021, pekar på vikten av att
inte planlägga för mer handel i perifera lägen, då det finns risk för att negativt påverka handeln i centrum. Dessutom utpekas i förslaget området norrut (vid Coop) som mer lämpligt
för utökade handelsverksamheter.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 254 forts

Dnr 2018/1073

Handelsbestämmelsen föreslås till handel utan livsmedel. H-bestämmelsen föreslås begränsas också till Yxan 1. Inom berörda delar av Simris 206:1 medges JZ -industri och verksamhet.
Utformningsbestämmelser är följande för område med JZH1, JZ: högsta nockhöjd är 8 meter, största taklutning medges till 22 grader, högsta byggnadsarea per fastighet är 40 %
respektive 50 %. Industrigatan kortas av. JG- drivmedel i planområdets sydöstra hörn får
en begränsad nockhöjd på 4 meter. Utfartsförbud i söder tas bort.
Förvaltningens bedömning är att detaljplanen inte har någon påverkan på allmänheten eller
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 27 maj 2020, § 105, planhandlingar för samråd.
Detaljplanen var föremål för samråd under perioden 13 juni till 6 juli 2020. Yttranden som
inkom under samrådet handlade bland annat om byggnadshöjden, miljökvalitetsnormer för
vatten, införande av u-område.
Plankartan reviderades därefter enligt följande:
- u-område har lagts till för att säkra ledningarna som ligger i planområdets östra del,
- den i gällande detaljplan (men icke genomförda) skyddsplanteringen i västra delen
av Simris 206:1 tas bort och den delen upphävs från gällande detaljplan och ersätts
inte med en ny,
- område planlagt som JG får en begränsad nockhöjd till 4 meter,
- tidigare planlagd mark som skyddsplantering blir ersatt med prickmark,
- mark som idag används till omhändertagande av dagvatten blir planlagd med bestämmelse för det ändamålet,
- utfartsförbudet som lagts i planområdets södra gräns tas bort.
Till granskningen reviderades planhandlingarna och kompletterades med information om
miljökvalitetsnormer för vatten samt text om fornlämningar i närområdet.
Samhällsplaneringsnämnden godkände den 1 oktober 2020, § 185, planhandlingarna för
granskning.
Detaljplanen var föremål för granskning från den 10 oktober till den 31 oktober 2020.
Länsstyrelsen har inte haft synpunkter på granskningshandlingarna. Övriga inkomna yttranden har varit mindre redaktionella synpunkter. Lantmäteriet hade kvarstående synpunkter gällande förtydligande av fastighetsrättsliga frågor och u-områden på plankartan.
Planhandlingarna har inför antagande reviderats avseende mindre redaktionella ändringar.
På plankartan har u-områden förtydligats.
Finansiering
Plankostnadsavtal finns upprättat. I avtalet anges att GRB Österlen Y1 AB (Bil-Bengtssons) står för plankostnaderna gällande Yxan 1 och Simrishamns kommun står för plankostnaderna för Simris 206:1. Planarbetet timdebiteras.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 254 forts

Dnr 2018/1073

Konsekvenser
Konsekvensen om planen inte antas är att Bil-Bengtsson inte kan utveckla sin verksamhet
så som de önskar. Konsekvensen blir vidare att bestämmelsen om skyddsplantering och
lokalgata (industrigata) kvarstår och kommunen behöver då lägga ut en större kostnad för
anläggande av dessa.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-26
Antagandehandlingar (planbeskrivning, plankarta, behovsbedömning/miljöundersökning),
2020-08-27—2020-11-26
Granskningsutlåtande, 2020-11-26
Exploateringskalkyl, 2020-11-10
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT



Godkänna granskningsutlåtandet.
Godkänna planhandlingarna för detaljplan för Yxan 1 och del av Simris 206:1 för
antagande.
_______
Beslutet expedieras till:
GRB Österlen Y1 AB (Bil-Bengtsson)
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes sign
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Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 - granskningshandling 2
Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna till Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 har under åren 2008–2010 begärt
planmedgivande för bostadsbebyggelse. Under 2011 begärde fastighetsägare till Simris
16:153 planmedgivande för bostadsbebyggelse inom fastighetens östra del.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2011, § 103, att medge planprövning för fastigheterna Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 i ett samordnat planarbete. Vidare beslutade kommunstyrelsen 17 oktober 2012, § 340, att medge planprövning för Simris 16:153, norr om
Styrmansgatan. För detta område beslutades samtidigt att befintligt skogsområde särskilt
ska beaktas vid upprättandet av detaljplan. Planprövningen hanterades i ett samordnat planarbete, som sedan har delats upp i två processer efter att Simris 16:153 visat sig vara ett
komplext område. Därav prövas nu Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 för sig.
Arbetet inleddes med ett gemensamt planprogram som var ute på samråd mellan den 1
september - 10 oktober 2014. Kommunstyrelsen godkände den 6 augusti 2014, § 92, planprogram för fastigheterna Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och Simris 16:153 i Brantevik för
programsamråd
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 januari 2017, § 19, att godkänna samrådshandlingarna för utskick. Detaljplanen var mellan den 4 februari till den 17 mars 2017 utställd för samråd och under denna period inkom det 18 yttranden. Genom samrådsredogörelsen framgår i huvudsak följande synpunkter:
 Då det redan finns en outnyttjad planreserv för enbostadshus i Brantevik behöver
tydligare motiv för ytterligare planläggning för detta ändamål ges.
 För de riksintressen som berör planområdet behöver konsekvens-beskrivningen utvecklas.
 Likaså behöver bullerfrågan förtydligas.
 Den föreslagna vägdragningen inom planområdet ses både som positiv och överflödig varpå en översyn kan vara nödvändig. I samband med denna översyn ses också
övertagandet av mark över så att rätt ägarförhållande råder för rätt ändamål.
 Det finns en tro om att Simrishamns kommun är en exploatör som ska stå för kostnader i samband med genomförande av detaljplanen, men så är inte fallet. Planmedgivande har sökts av ägarna till de tre fastigheterna och de är på deras begäran som
planen tas fram. Således är det också dem som ska finansiera exempelvis byggnation av gatunätet och nergrävning av luftledning.
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Dnr 2017/34

Samhällsbyggnadsnämnden godkände 8 juni 2017, § 103, planhandlingarna för granskning. I granskningshandlingarna nr 1 prövades markens lämplighet för ny bebyggelse innehållande friliggande bostadshus (med 9 tomter) samt allmän platsmark i form av lokalgator
och en gång- och cykelväg. Planen var ute på granskning under perioden 17 juni - 28 juli
2017. I yttrandet från Miljöförbundet påtalades en risk för DDT-förorening i marken då
delar av planområdet bestått av fruktodling.
Detaljplanen behöver gå ut på en andra granskning då för lång tid gått sedan första granskningsperioden. Den långa tiden beror på att kommunen har avvaktat planarbetet i väntan på
undertecknat plankostnadsavtal från samtliga inblandade.
En DDT-utredning har upprättats av DekaEnviro AB. Den utförda undersökningen visar på
förhöjda halter av DDT, kadium, bly, zink och PAH-H. Påvisade halter av DDT överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (bland annat bostäder).
På plankartan införs bestämmelse om att bygglov inte får ges förrän påtalad markförorening är avhjälpt.
I granskning nr 2 prövas markens lämplighet för ny bebyggelse innehållande friliggande
bostadshus (med nio tomter) samt allmän platsmark i form av lokalgata och naturmark.
Strukturen inom området har ändrats då en mindre bit lokalgata tagits bort i den norra delen och lokalgatan har fått en mer centrerad del än det tidigare förslaget. Planbestämmelser
inom kvartersmarken reglerar tomtstorlek, utformning och utseende gällande bostadsbebyggelsen. Inom allmän platsmark har en bestämmelse avseende befintlig stenmur införts.
Planområdet omfattas inte tidigare av detaljplan och i översiktsplanen är området utpekat
som utbyggnadsområde för bostadsändamål.
Planområdet omfattas av riksintresse för kustzon, turism och rörligt friluftsliv, naturvård
samt kulturmiljövård. Området omfattas även av landskapsbildskydd.
Planområdet ligger i norra Brantevik och gränsar i öster och norr till bebyggda områden.
Området omfattar cirka 1,3 hektar mark. Planområdet utgörs till största del av privatägd
mark. Till planområdet hör även delar av den kommunala fastigheten Brantevik 36:6 som
utgör kommunal vägmark inom och i anslutning till området.
Planprövningen sker genom normalt planförfarande.
Finansiering
Planavtal är undertecknat av alla inblandade parter. Planavgift tas ut i samband med att
planen antas.

Justerandes sign
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Konsekvenser
Konsekvensen om detaljplanearbetet inte fortskrider är att de föreslagna 9 bostadstomterna
inte kan genomföras.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-13
Granskningshandlingar 2 (plankarta, planbeskrivning), 2020-11-13
Exploateringskalkyl, 2020-11-13
DDT-utredning, 2020-11-03
Granskningsutlåtande 1, 2020-10-28

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT



Godkänna granskningsutlåtande 1.
Godkänna detaljplanehandlingar för Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 för granskning
2.

______
Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare Brantevik 36:2
Fastighetsägare Brantevik 36:4
Fastighetsägare Brantevik 36:99
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Detaljplan för Tommarp 42:104, samrådshandlingar
Ärendebeskrivning
15 november 2019 inkom Järrestad Härads Lantmannaförening (JHL) med begäran om
planbesked. I ansökan redogörs för behovet av större torkningskapacitet och större lagringsutrymme då dagens torkningsutrustning behöver moderniseras och bli effektivare.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att meddela positivt planbesked den 30 januari 2020,
§ 15.
Gällande detaljplan (del av Tommarp 10:2 och Tommarp 42:104) vann laga kraft den 28
juli 2009. I gällande detaljplan anges användningsområdet kvartersmark för lättindustri
(JH) med ett skyddsavstånd på 50 meter samt handel, ej livsmedel. Största byggnadsarea i
procent av fastighetarea (e1) är reglerat till 50 m2. Högsta byggnadshöjd i meter är 6 meter
och högsta totalhöjd i meter är reglerat till 11 meter. Minsta respektive största taklutning i
grader är angiven till 15.
Myndighetsnämnden beslutade den 8 april 2014, § 40, att bevilja bygglov för en utökning
av silosanläggningen som skulle innebära en avvikelse från detaljplanen, de tre tillkommande silosarna har en totalhöjd på 14,8 meter.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjlighet till utbyggnad av spannmåls-anläggning
med nya lagringssilos samt att göra den senaste silosutbyggnaden från 2014 planenlig.
En miljöundersökning finns upprättad där kommunen bedömer att något behov av att upprätta en strategisk miljöbedömning innehållande en miljökonsekvens-beskrivning inte föreligger. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.
Planförslaget innebär följande:
• Nuvarande markanvändning för industri och handelsändamål, detaljhandel utom
livsmedel bibehålls
• Nuvarande egenskapsbestämmelser om skyddsplantering, begränsningar av markens användning kvarstår
• Högsta totalhöjd 11 meter bibehålls för befintlig siloanläggning
• Högsta totalhöjd 16 meter föreslås så att tidigare uppförd silosanläggning kan bli
planenlig
• Högsta totalhöjd 26 meter föreslås så att befintlig torkanläggning kan expandera
• Högsta totalhöjd 26 meter föreslås för tillkommande silosanläggning
Justerandes sign
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I Framtiden, översiktsplan för Simrishamns kommun, som antogs av kommunfullmäktige
den 30 november 2015, § 216, och vann laga kraft den 15 mars 2017, pekas inte det aktuella området specifikt ut, Östra Tommarp omnämns inte heller i sin helhet. Däremot framgår
det i översiktsplanen att kommunen ska skapa förutsättningar för etablering och utveckling
av såväl nya som etablerade verksamheter och uppmuntra den drivkraft och kompetens
som finns i näringslivet. Därmed anses planförslaget vara förenligt med kommunens översiktsplan.
Finansiering
Ett plankostnadsavtal finns upprättat mellan Simrishamns kommun och Järrestad Härad
Lantmannaförening.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-05
Samrådshandlingar detaljplan för Tommarp 42:104 (Plankarta, Planbeskrivning, Miljöundersökning, barnchecklista,) 2020-10-22
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planbesked, 2020-01-30, § 15
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna samrådshandlingar över detaljplan för Tommarp 42:104.



Godkänna miljöbedömningen.

_______
Beslutet expedieras till:
Järrestad Härads Lantmannaförening (JHL) - ola.cristiansson@jhl.nu
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Dnr 2020/908

Remissvar, Översiktsplanen Kommunen Ystad 2030
Ärendebeskrivning
Ystads kommun har upprättat ett förslag till översiktsplan för Ystadz kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Förslaget är utsänt på granskning under tiden 19 oktober – 31 december 2020. Simrishamns kommun yttrade sig i samrådet om infrastruktur
med fokus på E65, Ystad-Österlenbanan och riksväg 9 samt om havet och kustzonen.
Simrishamns kommun har, genom samhällsplaneringsnämnden, följande generella synpunkter på granskningshandlingen:
Sammanfattningsvis ser Simrishamns kommun att Ystads kommun har många likheter med
Simrishamn. Inte minst värden i form av unika naturområden, landskap, kulturmiljöer, lång
kuststräcka och värdefull jordbruksmark som beskrivs mycket väl. Bebyggelsestrategin i
granskningshandlingen överensstämmer med Simrishamns kommuns översiktsplans strategi med föreslagen bebyggelse främst som förtätning runt byar och tätorter.
Ystads kommun, har precis som Simrishamns kommun, en stor och växande turism. Simrishamns kommun ser gärna att Ystads kommun kopplar ihop cykelleder, grönstråk och
andra planeringssatsningar på turism och friluftsliv tillsammans med Simrishamns kommun. För besökare är Simrishamn och Ystad två städer på Österlen.
Det genomgående kartmaterialet är redovisat på ett tydligt sätt sär det är enkelt att navigera
och få en helhetsuppfattning om området.
I övrigt har Simrishamns kommun synpunkter och reflektioner gällande:
Ystad-Österlenbanan
Simrishamns kommun har noterat att formuleringen om expresståg har förtydligats och att
det nu framgår att Ystads kommun ser en betydelse för arbetsmarknaden att det tillkommer
expresståg även till Simrishamn. Det är viktigt att kommunerna i sydöstra Skåne tillsammans fortsätter verka för en stärkt tillgänglighet, ökad robusthet och kortare restider på
Ystad-Österlenbanan. Simrishamns kommun ser fram emot ett fortsatt gott samarbete kring
utvecklingen av Ystad-Österlenbanan.
Riksväg 9
Simrishamns kommun anser att det är positivt att arbetet med en åtgärdsvalsstudie för Kabusakorset vid Östra kustvägen har påbörjats för att klara befintlig och kommande trafikbelastning. Simrishamns kommun ser gärna att Ystads och Simrishamns kommuner tillsamJusterandes sign
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mans med Trafikverket tar ett helhetsbegrepp och ser över hela stråket väg 9 till Simrishamn utifrån trafikstyrning, framkomlighet och tillgänglighet så att andra stråk, till exempel väg 1500/Östra kustvägen kan avlastas sommartid.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse/remissvar 2020-11-02
Översiktsplan för Ystads kommun 2030, underrättelse om granskning
https://www.ystad.se/bygg-miljo/bygg-och-boende/planer-och-program/oversiktsplanering/kommunen-ystad-2030/
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, remissvar, 2019-04-25, § 71
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna remissvar för granskningshandling för översiktsplan Ystads kommun
2030.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnad – Ystad kommun
Kommunstyrelsen
Utvecklingsenheten

Justerandes sign
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§ 258

Dnr 2016/717

Detaljplan, Borrby Kringlorna 1 m fl - antagande
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.
Detaljplanen har varit utsänd på samråd mellan den 4 juli 2020 och den 15 augusti 2020.
Detaljplanen har varit utsänd på granskning mellan den 17 oktober 2020 och den 7 november 2020.
Planområdet är beläget i anslutningen till korsningen av Hobyvägen och Idrottsgatan i
nordöstra Borrby.
Fastigheten Kringlorna 1 är idag planlagd för bostadsändamål och är bebyggd med ett bostadshus och en komplementbyggnad.
Den del av Borrby 294:11 som finns inom planområdet är planlagd som allmän platsmark
för gata och var tidigare tänkt att fungera som en anslutningsgata till ett område öster om
planområdet, vilket detaljplanen/stadsplanen från 1943 pekar ut som kvartersmark för bostad. Denna användning upphävdes 1996. En konsekvens av upphävningen blev att det
bildades ett smalt gränsläpp av allmän platsmark mellan fastigheterna Kringlorna 1 och
Räckorna 1.
Vid värdering av marken har kommunen utgått från Skatteverkets riktvärden för
friliggande småhus i Borrby samt räknat ner till råtomtmark (avdrag för VA-klass, förrättningskostnader och trädgårdsanläggningar) med 1/3 marginalvärde (eftersom det kommer
att bli en utökad trädgård, inte nya byggrätter). Priset hamnar då på ett värde om 30 kr/kvm
och då förutsätts att fastighetsägaren står för lantmäterikostnaderna.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att området mellan bostadsfastigheterna
Kringlorna 1 och Räckorna 1 inte behövs som allmän platsmark och att området därför kan
prövas att ändras till kvartersmark.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-13
Justerandes sign
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Plankarta, 2020-11-13
Planbeskrivning, 2020-11-13
Granskningsutlåtande, 2020-11-13
Exploateringskalkyl, 2020-11-11
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


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

 Godkänna granskningsutlåtandet.
_______
Beslutet expedieras till:
Sökande

Justerandes sign
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§ 259

Dnr 2017/444

Detaljplan för Hjälmaröd 3:25-granskningshandling
Ärendebeskrivning
Behovet av campingplatser, ställplatser för husbilar och parkeringsytor är stort i Kivik.
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade den 19 oktober 2017, § 168, planbesked för upprättande av detaljplan för att möjliggöra användning till camping och bil-/båtuppställningsplatser på del av fastigheterna Hjälmaröd 3:25 och del av Hjälmaröd 3:28. Planområdet är
cirka 42 500 m2 stort och ägs av Simrishamns kommun.
Planprocessen sker genom utökat förfarande.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för campingändamål, ställplatser för husbilar
samt för tillfällig parkering inom del av fastigheten Hjälmaröd 3:25. Denna fastighet ligger
utom plan. Plansituationen aktualiseras också för del av Hjälmaröd 3:28 som används som
väg men är planlagd för campingändamål.
Planområdet ligger vid väg 9, söder om Kiviks marknadsfält och väster om Kiviks camping. För Kiviks camping finns en detaljplan (Hjälmaröd 3:28).
I Simrishamns kommuns översiktsplan är området delvis utpekat som utbyggnadsområde
för campingändamål. Området var tidigare en fruktodling som under en lång tid använts
som tillfällig parkering vid bland annat Kiviks marknad.
Gaturummet mot väg 9 ska enligt översiktsplanen förädlas och framsidor mot vägen ska
skapas. Området är en viktig del av ”porten” till Kivik när man kommer norrifrån.
Hela området omfattas av Riksintresse för högexploaterad kust, Riksintresse för friluftsliv
och Riksintresse för turism och rörligt friluftsliv. Vidare omfattas området av Försvarsmaktens påverkansområde och angränsar till Natura 2000. Planen bedöms inte påverka
riksintressena negativt. Området ligger inom område som omfattas av landskapsbildskydd.
På grund av riskavstånd till väg med farligt gods (väg 9) är det inte möjligt att planlägga
för campingändamål närmare väg 9 än 75 meter. Då planområdet är cirka 150 meter brett
möjliggörs camping inom ungefär halva planområdet. Enligt föreslagen struktur skulle
cirka 156 ställplatser kunna rymmas. Planförslaget innefattar också en byggrätt för servicebyggnad för campingändamål. Denna syftar till att möta ett utökat behov av toaletter,
dusch, sophantering med mera.
Andra delen av planområdet, närmast väg 9, planeras som friluftsområde med möjlighet att
ordna tillfällig parkering vid behov vid större evenemang i orten.
Justerandes sign
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Den befintliga vägen Tittutbacken planläggs som lokalgata. Här sker en aktualisering av
planförhållandet då denna del av Hjälmaröd 3:28 används som väg, men är planlagd för
camping.
Den befintliga trädraden längs Tittutvägen omfattas av biotopskydd (allé).
En ansökan om dispens har lämnats in i syfte att kunna ta ner en del träd för att kunna
bredda vägen. De borttagna träden kompenseras genom att nya träd planteras.
Bestämmelse införs om att marken inte får hårdgöras så att befintlig naturlik karaktär kan
finnas kvar. Detta möjliggör också för infiltration av dagvatten och att naturvärden kan
bevaras. Förslag ges också om en vindskyddande trädallé utmed väg 9, som också skulle
verka bullerskyddande mot trafikbuller.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 september 2019, § 177, att ställa ut detaljplanen för samråd. Förslag till detaljplan för Hjälmaröd 3:25 var föremål för samråd under
perioden 21 september 2019 – 25 oktober 2019.
Ett samrådsmöte hölls på Äppelgårdens dagcentral, Kivik, 1 oktober 2019. Frågor vid detta
möte berörde främst in- och utfart till Tittutvägen och det framkom önskemål om att sänka
hastighetsbegränsningen på väg 9.
Planområdet har tidigare använts som fruktodling. Fram till mitten på 1970-talet användes
bekämpningsmedel med DDT, vilket också riskerade att påverka marken. Av den miljötekniska markundersökningen framgår det att DDT-halter överskrider riktvärde för mindre
känslig markanvändning (MKM) inom Hjälmaröd 3:25. Överskridande halter bedöms vara
ringa och inte utgöra hinder för tillfällig vistelse inom området.
Detta förslag till detaljplan kan inte antas förrän år 2021, då den behöver invänta färdigställandet av utbyggnaden av reningsverket i Kivik samt dricksvattenförsörjningen via
överföringsledningen från Brösarp till Kivik, men processen kan fortgå till dess och de
formella remisskedena kan gås igenom under tiden.
Finansiering
Ett plankostnadsavtal finns sedan tidigare upprättat med samhällsbyggnadsförvaltningens
fastighetsenhet.
Investeringsmedel behöver avsättas för genomförande av markbeläggning på väg och trädplantering.
Ett nytt arrendeavtal ska upprättas med Kiviks camping.
Beräknade intäkter för arrenden för både Kiviks camping och drivmedelsstation kommer
inte att täcka kostnaderna för genomförande av detaljplanen.
Kostnad för planerad servicebyggnad ingår inte i investeringskalkylen.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-13
Plankarta, 2020-11-13
Planbeskrivning, 2020-11-13
Samrådsredogörelse, 2020-11-13
Behovsbedömning, 2020-11-13
Miljöteknisk markundersökning – Riskbedömning och platsspecifika riktvärden, 2020-0304
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna detaljplanehandlingar för del av Hjälmaröd 3:25 och del av Hjälmaröd
3:28 för granskning.

 Godkänna samrådsredogörelsen.
_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsenhet, Ulf Widemark

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2019/766

Detaljplan Rörum 11:19 - antagande
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i anslutning till Knäbäckshusens by, vid vägen som leder till Knäbäckshusens strand (Rörums strand) och utgörs av del av fastigheten Rörum 11:19. Planområdet
omfattas idag av parkeringsplatser som används av besökare samt delvis av boende i området. Vidare omfattas planområdet av parkmark och plantering på allmän plats.
Planområdet är cirka 3 000 kvadratmeter stort. Inom planområdet finns en befintlig tennisbana, för övrigt är inte aktuellt område bebyggt.
Planområdet är beläget cirka 250 meter från havet. Berörd fastighet Rörum 11:19 ägs av
Simrishamns kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är sökande för detaljplanändring för Rörum 11:19 och
positivt planbesked beslutades av samhällsbyggnadsnämnden den 26 september 2019, §
200.
Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 29 april 2020, § 75.
Detaljplanen var utsänd på samråd under tiden 9 maj – 1 juni 2020.
Samhällsplaneringsnämnden godkände detaljplanen för granskning den 27 augusti 2020, §
161. Detaljplanen var utsänd på granskning under tiden den 5 september – 26 september
2020.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka antalet parkeringsplatser för framförallt besökare, under badsäsongen. För parkeringsplatserna på parkmarken finns idag ett
tidsbegränsat bygglov.
Syftet är vidare att ta ett helhetsgrepp om platsen och även göra tennisbanan planenlig.
Gällande detaljplan är från 1958 och anger planområdet som allmän platsmark, park och
plantering. Under sommaren råder det mycket högt tryck och efterfrågan på parkeringsplatser vid Knäbäckshusen vilket leder till många felparkerade bilar som försvårar framkomligheten för bland annat räddningstjänst, ambulans, polis och renhållningsfordon.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen och Miljöbalken att
en miljöbedömning behöver göras. En behovsbedömning har gjorts och samråtts med
Länsstyrelsen. Behovsbedömningen visade att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
skulle upprättas till plansamrådet.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats av Simrishamns kommun (2020-0415) då planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt den behovsbedömning
som upprättats för planen. Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar inventering av arterna
hasselmus, sandödla och backsippa inom planområdet samt en bedömning av planförslagets påverkan på arterna. Vidare framgår det även i MKB:n hur planförslaget kan anpassas
för att arterna inte ska påverkas av planförslaget. Med utgångspunkt i Länsstyrelsens yttrande har den framtagna MKB:n reviderats (2020-06-23) innan granskningen. I den reviderade versionen har planens påverkan på arten hasselmus förtydligats.
Inför antagandet har ett granskningsutlåtande upprättats med inkomna synpunkter samt
kommunens svar på inkomna synpunkter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-13
Plankarta, 2020-11-13
Planbeskrivning, 2020-11-13
Granskningsutlåtande, 2020-11-13
Samrådsredogörelse, 2020-07-01
Miljökonsekvensbeskrivning, 2020-06-25
Utredning angående skyddade arter enligt artskyddsförordningen, 2020-03-31
Behovsbedömning, 2020-01-05
Jäv
Lars Johansson (S) anmäler jäv. I hans ställe tjänstgör Kjell Dahlberg (ÖP). Kristina Åhberg (M) justerar paragrafen.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna detaljplan för Rörum 11:19 för antagande.



Godkänna granskningsutlåtande.

_______
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningens gata/parkenhet, Linda Larsson
Vägföreningen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2020/248

Detaljplan för fastigheten Rönnebröd 6:70, St Olof, granskningshandlingar
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen inkom den 26 mars 2020 med en begäran om planbesked
för fastigheten Rönnebröd 6:70 i Sankt Olof.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 april 2020, § 248, att ge positivt planbesked.
Syftet med detaljplanen är att prova lämpligheten i att tillåta flerbostadshus och radhus på
fastigheten, Rönnebröd 6:70, som idag är planlagd som område för bostadsändamål, fristående hus om högst en (1) våning. Under en längre tid har fastigheten avsedd för villatomter varit till salu. Marken är kommunägd och med den ökade efterfrågan på lägenheter,
anser kommunen att det är i det allmännas intresse att även tillåta flerbostadshus inom fastigheten.
Planförslaget ansluter till nämndmålen Levande landsbygd och Hållbar effektiv resurshantering.
Detaljplanen anpassas i stort till angränsande detaljplaner. Planområdet berör enbart kvartersmark för bostadsändamål.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-13
Planbeskrivning, 2020-11-13
Plankarta, 2020-11-13
Miljöundersökning reviderad, 2020-11-13
Samrådsredogörelse, 2020-11-13
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna detaljplanen för Rönnebröd 6:70 för granskning.
 Godkänna samrådsredogörelsen.
 Godkänna reviderad miljöundersökning.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/135

Detaljplan Vipan 2 - antagandehandling
Ärendebeskrivning
Salana Österlen AB ansökte i februari 2018 om planmedgivande med önskemål om att ny
bostadsbebyggelse inom fastigheten Vipan 2 ska möjliggöras.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 1 mars 2018, § 32, att medge upprättande av
detaljplan.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostadsbebyggelse inom fastigheten Vipan 2. Syftet är också att bidra till en ökad rumslighet längs Storgatan och Linnégatan genom väl gestaltad bebyggelse mot gata.
Planförslaget anger kvartersmark huvudsakligen för bostadsändamål innebärande byggrätter för nya flerbostadshus i tre och fyra våningar som beräknas innehålla cirka 45 lägenheter. Planen anger bostads- och centrumändamål för byggrättsområdet där den befintliga
byggnaden är belägen för att medge att verksamheter kan finnas kvar i bottenvåning. Befintligt underjordiskt garage planläggs för sitt ändamål vilket säkerställer att de nya byggrätterna kan nyttja detta gemensamt.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 november 2018, § 240, att godkänna planförslaget för samråd. Förslag till detaljplan för Vipan 2 var föremål för samråd under perioden
10 december 2018 till 18 januari 2019. Samrådsmöte hölls i Stadshuset, Simrishamn den
14 januari 2019. Vid detta möte deltog 1 man och under samrådsperioden har totalt tio yttranden inkommit.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 september 2019, § 195, att godkänna planförslaget för granskning. Förslaget till detaljplan för Vipan 2 var föremål för granskning under
perioden 5 oktober 2019 till 4 november 2019. Totalt inkom 14 yttranden under granskningen.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 1 oktober 2020, § 195, att godkänna planförslaget för en andra granskning. Förslaget till detaljplan för Vipan 2 var föremål för en andra
granskning under perioden 17 oktober 2020 till 7 november 2020. Totalt inkom nio yttranden under granskning 2.
Fastigheten Vipan 2 är belägen i den östra delen av kvarteret Vipan i Simrishamn. Inom
fastigheten finns idag byggnader för bilverksamhet, en stor del av fastighetens område används för biluppställning. I den södra byggnaden finns verksamhetslokaler och bostadslägenheter. Vipan 2 gränsar i väster till fastigheterna Vipan 4 och 7 som är bebyggda med
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/135

flerbostadshus. I norr, öster och söder gränsar Vipan 2 till gatumark - Linnégatan, Fredsdalsgatan och Storgatan.
Gällande detaljplan/stadsplan från 1962 anger kvartersområde för bostads- och affärsändamål med slutet byggnadssätt i tre våningar. För del av byggrättsområde anges överbyggd
gård. En stor del av kvartersmarksområdet är prickad mark, det vill säga mark som inte får
bebyggas.
Gällande fastighetsplan/tomtindelning från 1951 anger att fastigheten ska vara en tomt.
Tomtindelningen upphävs för att inte hindra annan fastighetsbildning.
Kommunens översiktsplan redovisar området mellan Jonebergsparken och Storgatan som
del av utredningsområde, benämnt Förtätning centrum, där möjliga förtätningar som ansluter till intilliggande bebyggelse bör studeras.
Kommunens bostadsförsörjningsprogram 2016–2020 anger efterfrågan på lägenheter i flerbostadshus samt att nya detaljplaner för lägenheter i kollektiv-trafiknära lägen med god
offentlig, kommersiell och idéburen service ska prioriteras.
Storgatan är av riksintresse för kommunikationer och farligt gods-transporter. Bullerutredning och riskutredning har genomförts. Planförslagets bebyggelsestruktur förhåller sig till
utredningarnas beskrivningar av buller samt risk-/skyddsavstånd och åtgärder.
Planprövningen sker genom utökat planförfarande.
Planen har tidigare varit utställd på granskning.
Med utgångspunkt från Länsstyrelsen synpunkter i det andra granskningsyttrande gjordes
bedömningen att vissa mindre justeringar behövde göras. Det som har justerats berör buller, markföroreningar och dricksvattenförsörjning.
En miljöundersökning har genomförts där slutsatsen är att detaljplaneförslaget inte bedöms
medföra en betydande miljöpåverkan, varför detaljplanen inte behöver miljöbedömas, det
vill säga att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-13
Granskningsutlåtande 2, 2020-11-13
Plankarta, 2020-11-10
Planbeskrivning, 2020-11-10

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna detaljplan för Vipan 2 för antagande.
 Godkänna granskningsutlåtande 2.
_______

Beslutet expedieras till:
Salana Österlen AB
Söderberg & Ask Arkitektkontor AB

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2020/654

Detaljplan Baskemölla 78:1 och 104:7 - samrådshandling
Ärendebeskrivning
Fastighetsägare till Baskemölla 78:1 lämnade den 22 juli 2020 in en ansökan om planbesked.

Planbesked beviljades av samhällsplaneringsnämnden den 27 augusti 2020, § 55, för ändring av fastighetsplan i syfte att kunna överföra mark från fastigheten Baskemölla 104:7 till
78:1, genom en fastighetsreglering.
Fastigheten Baskemölla 78:1 är belägen längs Frans Löfströms väg i södra delen av Baskemölla. Aktuell tomtyta är cirka 40 m² och är redan idag i praktiken en del av fastigheten
Baskemölla 78:1:s trädgård/tomtplats.
Gällande stadsplan/detaljplan från 1949, anger att den aktuella tomtytan till största delen är
mark som inte får bebyggas.
Gällande fastighetsplan, tomtindelning (Pilen) från 1966 anger tomter och gränser i kvarteret.
Ändring av fastighetsplanen prövas genom en detaljplaneprocess, detaljplanen för området
fortsätter att gälla.
På fastigheten finns det idag ett bostadshus och tre komplementbyggnader. Hela fastigheten är i kommunens översiktsplan utpekat område för bostadsutveckling och förtätning.
Ändring av fastighetsplan överensstämmer med översiktsplanens intentioner och bedöms
inte medföra en betydande miljöpåverkan.
Finansiering
Plankostnadsavtal är upprättat och undertecknat. Planen reglerar endast kvartersmark varpå
fastighetsägaren ansvarar för iordningställande och kostnader för kommande fastighetsreglering enligt planförslag.
Konsekvenser
Föreslagen ändring innebär att tomtindelningen för aktuella fastigheter kommer att överensstämma med fastighetsplanen efter fastighetsreglering.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Beslutsunderlag
Samhällsplaneringsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-26
Planbeskrivning, 2020-10-26
Plankarta, 2020-10-12
Miljöundersökning, 2020-10-01
Fastighetsplan/tomtindelning för Pilen, 1966-12-06
Stadsplan för Baskemölla, 1949-12-02
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna handlingar till detaljplan för Baskemölla 78:1 och 104:7 för samråd.

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Baskemölla 78:1 och 104:7

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2020/357

Detaljplan Annelund 2 - samrådshandling
Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna för Annelund 2 inkom med en ansökan om planbesked, den 14 april
2020. Planbesked beviljades av samhällsbyggnadsnämnden den 27 maj 2020, § 103.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att reglera allmän platsmark till kvartersmark.
Detta då fastighetsägarna önskar större yta för att bättre nyttja den norra delen av sin fastighet. Fastighetsägarna har en önskan om att anlägga trädgård framför den norra huslängan.
Simrishamns kommun äger den allmänna platsmarken. Sökande önskar att köpa till marken och ändra till kvartersmark för bostadsändamål. Aktuellt område har en yta om cirka
200 kvm.
Fastigheten Annelund 2 omges av allmän platsmark i norr, öst och söder. Väster om fastigheten ligger granngården Annelund 1. På fastigheten finns det idag ett bostadshus och två
komplementbyggnader.
En ändring av detaljplan för föreslagna åtgärder prövas i första hand genom ett begränsat
standardförfarande.
Området är sedan tidigare detaljplanelagt. För Annelund 2 gäller detaljplanen Förslag till
stadsplan för Annelundsområdet som vann laga kraft den 31 mars 1976. Nuvarande planbestämmelse anger som ändamål bostäder samt park eller plantering.
Ändring av detaljplan innebär en mindre påverkan på den allmänna platsmarken. Ändringen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.
Hela området ingår i Simrishamns kommuns översiktsplan som ett detaljplanerat bostadsområde med förtätningsmöjligheter samt en mindre del grönområde avseende idrott och
park. Ändring av detaljplanen innebär en mindre påverkan på den allmänna platsmarken.
Ändring av detaljplanen anses förenlig med översiktsplanen då det endast är en liten del av
det grönområde som finns i angränsning till detaljplanen som ändras.
Fastighetsägarna till Annelund 2 avser även att använda det nya området för att anlägga
trädgård. Vidare anses ändring av detaljplanen överensstämma med syfte och intentioner i
angränsande detaljplaner.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Finansiering
Plankostnadsavtal är upprättat och undertecknat. Planen reglerar endast kvartersmark varpå
fastighetsägaren ansvarar för iordningställande enligt planförslaget. Kommande fastighetsreglering bekostas av fastighetsägaren. I exploateringskalkylen framgår även ersättningen
till kommunen, för den allmänna platsmarken som omvandlas till kvartersmark.
Konsekvenser
En ändring av detaljplanen medför att allmän platsmark inom Simrislund minskas då cirka
200 kvm av den allmänna grönytan som ligger norr om Annelund omvandlas till kvartersmark.
Beslutsunderlag
Samhällsplaneringsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-26
Exploateringskalkyl, 2020-11-11
Planbeskrivning, 2020-10-26
Plankarta, 2020-10-16
Miljöundersökning, 2020-10-01
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna detaljplanehandlingar för Annelund 2 för samråd.
_______
Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Annelund 2

Justerandes sign
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Dnr 2018/417

Detaljplan för Mellby 96:8 och 96:9 - granskningshandling
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren till Mellby 96:8 och 96:9 ansökte 2012 om planmedgivande för att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus. Beslut om planprövning medgavs av kommunstyrelsen den 13 mars 2013, § 47.
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att planlägga för bostadsändamål inom
fastigheterna Mellby 96:8 och 96:9 i Kivik. I prövningen ingår även att se över utnyttjande,
utformning och fastighetsindelning inom fastigheterna.
Planförslaget anger kvartersmark för bostadsändamål innebärande byggrätter för nya flerbostadshus i två våningar som beräknas innehålla cirka åtta lägenheter. Parkering ska anordnas på kvartersmarken inom den egna fastigheten i enlighet med kommunens parkeringsnorm, vilket innebär nio parkeringsplatser.
Förslag till detaljplan för Mellby 96:8 och 96:9 var föremål för samråd under perioden 28
april 2014 till 19 maj 2014. Under samrådsperioden kom det in totalt 19 yttranden.
Planområdet, beläget syd/sydöst om Killebacken och nordöst om Fabriksgatan i Kivik,
utgörs av de privatägda fastigheterna Mellby 96:8 (i söder) och 96:9 (i norr). Området omfattar cirka 2 000 kvm och ligger inom det befintliga kvarteret Kolonin. Fastigheten Mellby
96:9 är bebyggd och huvudbyggnaden utgörs av en större garagebyggnad i gult tegel med
en mindre källare. Byggnaden har ett flackt tak och en totalhöjd på omkring fem meter
exklusive källarplanet som delvis är i suterräng. Inom Mellby 96:9 finns även en kontorsbarack med rödmålad träfasad, samt en mindre bränslecistern. Fastigheten Mellby 96:8 är
oexploaterad och utgörs av gräs- och grusytor.
Byggnaderna får uppföras i två våningar till en höjd på 7,6 meter. Planen medger samma
bestämmelser för övriga delar av kvarteret.
I kommunens översiktsplan, ligger planområdet inom befintlig tätort för Kivik. Vidare
anges i översiktsplanen att utvecklingen av bostadsbebyggelse samt förtätning ska ske i
anslutning till orter som Kivik, som har utbyggd samhällsservice. Förslaget till detaljplan
för Mellby 96:8 och 96:9 bedöms vara förenlig med intentionerna i översiktsplanen.
Planprocessen genomförs i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) som ett normalt
planförfarande.
Justerandes sign
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En miljöundersökning har genomförts där slutsatsen är att detaljplaneförslaget inte bedöms
medföra en betydande miljöpåverkan.
Detta förslag till detaljplan kan inte antas förrän år 2021 då den behöver invänta säkerställd
vatten- och avloppsförsörjning i Kivik, men processen kan fortgå till dess och de formella
remisskedena kan gås igenom under tiden.
Finansiering
Plankostnadsavtal för planärendet är upprättat och undertecknat. Planen reglerar endast
kvartersmark varpå fastighetsägaren ansvarar för iordningsställande enligt planförslaget.
Konsekvenser
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse om cirka åtta lägenheter i Kivik,
vilket innebär bostäder för cirka 20 personer. Planförslaget överensstämmer med målen i
kommunens bostadsförsörjningsprogram som anger att det som efterfrågas är lägenheter i
flerbostadshus i kollektivnära lägen med god service. Konsekvensen av att granskningsförslaget inte antas innebär att den stora efterfrågan på flerbostadshus som finns i Kivik inte
till delar kan tillgodoses med hjälp av denna detaljplan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-26
Plankarta, 2020-10-27
Planbeskrivning, 2020-10-27
Samrådsredogörelse, 2020-10-22
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna detaljplanehandlingar för Mellby 96:8 och 96:9 för granskning.
 Godkänna samrådsredogörelsen.
_______
Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Mellby 96:8 och 96:9

Justerandes sign
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Dnr 2020/942

Begäran om markanvisning (direktanvisning), Lasarettet 1, ViBoGård
AB
Ärendebeskrivning
ViBoGård AB kom den 5 november 2020 in med en ansökan om direktanvisning 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.
ViBoGård AB vill bygga 36 bostadsrätter (BTA ca 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.
Total markyta som förväntas bebyggas – inklusive växthus och parkeringsytor - är cirka
6 000 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. Området 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 översiktsplanen anges som generell riktlinje att ny bebyggelse främst ska lokaliseras inom redan bebyggd miljö. Vidare uttrycks en vilja att utveckla kopplingen mellan staden och havet samt att skapa mer stadskänsla i Simrishamn där ny bebyggelse ska anpassas till
mänsklig skala och ta hänsyn till Simrishamns natur- och kulturmiljövärden.
I gällande bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun är målet att det ska byggas 200 nya bostäder i kommunen från 2016 till och med 2020. Större delen av dessa bör
vara lägenheter med varierande former av ägande.
ViBoGård AB riktar sig helt och hållet till en senior målgrupp, som är en utpekad grupp i
bostadsförsörjningsprogrammet.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 266 forts

Dnr 2020/942

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 användas för bostäder enligt gällande lagstiftning.
Det sedan tidigare upprättade planprogrammet och samrådsredogörelsen för planprogrammet 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.
Konsekvenser

Ett beslut om återremiss för att visa föreslagen exploateringsgrad i volymstudier kan möjliggöra ett kommande beslut som försäkrar kommunen om ett förslag med en hög arkitektonisk gestaltning, attraktiv boendemiljö och anpassning till parken och Simrishamns kulturmiljö/stadsmiljö vilket även är en förutsättning för ett kommande beslut om planbesked.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-11
ViBoGård AB:s ansökan om markanvisning, 2020-11-05
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Återremittera ärendet om ansökan om markanvisning med begäran om komplettering av handlingarna som visar volymstudier över föreslagen exploatering inklusive
omgivande byggnader.
_______
Beslutet expedieras till:
ViBoGård AB, Dan Hillskär

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 267

Dnr 2020/936

Begäran om markanvisning (direktanvisning) Lasarettet 1, Sveafastigheter Bostadgroup AB
Ärendebeskrivning
Sveafastigheter Bostadgroup AB/Silverlife AB kom den 23 oktober 2020 in med en ansökan om direktanvisning 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.
Sveafastigheter Bostadgroup AB vill bygga 150 bostadsrätter (BTA ca 10-11 000 m2) för
seniorboende. Ett plusenergihus innehållande trygghetsbostäder och äldreboende med ytor
för gemenskap och sociala aktiviteter. Silverlife AB ska hyra och förvalta byggnaderna.
Konceptet kräver en relativt stor, centrumnära yta och innebär en byggnad i två -tre våningar.
Total markyta som förväntas bebyggas är – exklusive parkeringsytor – är cirka 4 500 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. Området 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 översiktsplanen anges som generell riktlinje att ny bebyggelse främst ska lokaliseras inom redan bebyggd miljö. Vidare uttrycks en vilja att utveckla kopplingen mellan staden och havet samt att skapa mer stadskänsla i Simrishamn där ny bebyggelse ska anpassas till
mänsklig skala och ta hänsyn till Simrishamns natur- och kulturmiljövärden.
I gällande bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun är målet att det ska byggas 200 nya bostäder i kommunen från 2016 till och med 2020. Större delen av dessa bör
vara lägenheter med varierande former av ägande.
Sveafastigheter Bostadgroup AB/Silverlife AB riktar sig helt och hållet till en senior målgrupp, som är en utpekad grupp i bostadsförsörjningsprogrammet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2020/936

Översvämningsrisker/detaljplan
Marken ägs av Simrishamns kommun och parallellt med denna ansökan om markanvisning
har Sveafastigheter Bostadgroup 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 användas för bostäder enligt gällande lagstiftning.
Det sedan tidigare upprättade planprogrammet och samrådsredogörelsen för planprogrammet 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.
Konsekvenser

Ett beslut om återremiss för att visa föreslagen exploateringsgrad i volymstudier kan möjliggöra ett kommande beslut som försäkrar kommunen om ett förslag med en hög arkitektonisk gestaltning, attraktiv boendemiljö och anpassning till parken och Simrishamns kulturmiljö/stadsmiljö vilket även är en förutsättning för ett kommande beslut om planbesked.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-11
Sveafastigheter Bostad Group AB/Silverlife AB, ansökan om markanvisning, 2020-10-23
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Återremittera ärendet om ansökan om markanvisning med begäran om komplettering av handlingarna som visar volymstudier över föreslagen exploatering inklusive
omgivande byggnader.
_______
Beslutet expedieras till:
Sveafastigheter Bostad Group AB/Silverlife AB

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

60

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-11-26

§ 268

Dnr 2018/711

Exploateringsprojekt för del av Gärsnäs 1:57
Ärendebeskrivning
Magnus Nilsson, Herr Nilssons Bygg AB, och Ulf Karmebäck, Österlens Arkitekturverkstad AB, har genom det nystartade bolaget Herr Nilssons stenhus AB, gemensamt ansökt
om direktanvisning för ett exploateringsområde för bostäder i Gärsnäs, del av fastigheten
Gärsnäs 1:57, precis öster om Gärsnäs skola.
Projektet syftar till att skapa sju friliggande villor med äganderätt. Tomtstorleken kommer
att bli mellan 450–650 kvm och boytan cirka 150–170 kvm. Exploateringsområdet är tänkt
att ingå i en gemensamhetsanläggning med samfällighetsförening som ska sköta ett gemensamt miljöhus med gröna växtväggar samt gemensamma grönytor, snöröjning, sophantering etcetera. Möjligheter till teknisk optimering gällande exempelvis energi, solceller,
fiber bredband, el och VA kommer att undersökas vidare. Gröna aspekter kommer att flätas in i gestaltningen av projektets olika delar. Parkering anordnas på egen fastighet.
För området finns en gällande detaljplan från 1979 som medger sju fristående bostadshus
med en våning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har låtit göra en oberoende värdering av exploateringsområdet. Den visar på ett värde om 600 000 kronor för värdetidpunkten juni månad 2020.
Samhällsplaneringensnämnden beslutade 27 augusti 2020, § 159, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett genomförandeavtal med exploatören utifrån den presenterade projektidén och det oberoende värdeutlåtandet.
Herr Nilssons stenhus AB har 12 november 2020 undertecknat förvaltningens förslag till
genomförandeavtal.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-12
Av Herr Nilssons stenhus AB undertecknat förslag till genomförandeavtal, 2020-11-12
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna förslag till genomförandeavtal undertecknat av Herr Nilssons stenhus
AB 12 november 2020.
_______
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2018/711

Beslutet expedieras till:
Herr Nilssons stenhus AB (info@karmeback.com, magnus@herrnilssonsbygg.se)

Justerandes sign
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§ 269

Dnr 2017/900

Markanvisning för Joneberg 3 (bostäder)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun antog år 2012 en ny detaljplan för kvarteret
Joneberg i Simrishamn. Området utgjorde tidigare skola. Skolbyggnaden är riven men
sporthall och matsal har bevarats. Inom den nya detaljplanen ryms bostadsändamål samt
idrotts- och centrumändamål. En markanvisningstävling har tidigare hållits i kvarteret. Den
resulterade i bostadsbyggnation inom fastigheten Joneberg 2.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 2017, § 208, om att anordna en markanvisningstävling för fastigheten Joneberg 3. Tävlingen genomfördes under våren och
sommaren 2020. I bedömningen av tävlingsbidragen gavs byggemenskaper fördel men då
inget av de inkomna bidragen utgjorde byggemenskaper har bedömningen skett utifrån
utformning och projektidé.
Bedömningsgruppen på samhällsbyggnadsförvaltningen, sammansatt av en bredd av olika
kompetenser, kom fram till att Byggnadsaktiebolaget Gösta Bengtsson hade lämnat det
bästa bidraget utifrån de fastställda kriterierna i tävlingen. Motiveringen lyder: ”Det vinnande bidraget Patchwork of Cottages har en stor variation både beträffande utformning,
skala och materialval. Bedömningsgruppen anser att förslaget knyter väl an till torget
samtidigt som parkeringslösningarna smälter fint in i omgivningen. Bostadshusen är en
samling enkla volymer med individuella skillnader som skapar en småskalig varierad helhet; ett ”lapptäcke av stugor” som kommer att ge Joneberg ett spännande och nytt arkitektoniskt tillskott. Förslaget uppfyller väl målet med tävlingen; en god gestaltning och boendemiljö som tillför något till platsen!”
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-10
Förslag till genomförandeavtal undertecknat 2020-11-05
Bedömningsgruppens utlåtanden över inkomna tävlingsbidrag
Inbjudan till Markanvisningstävling – bostäder i kvarteret Joneberg, Simrishamn, 2020-0331
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna av Byggnadsaktiebolaget Gösta Bengtsson den 5 november 2020 undertecknat förslag till genomförandeavtal avseende fastigheten Joneberg 3.
_______
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2017/900

Beslutet expedieras till:
Byggnadsaktiebolaget Gösta Bengtsson
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§ 270

Dnr 2019/755

Intresseanmälan att nyttja Kvarnby 15:359, Skillinge
Ärendebeskrivning
Jeppas ängs samfällighetsförening inkom den 13 juli 2020 med ett önskemål om att få nyttja eller arrendera den kommunala verksamhetstomten Kvarnby 15:359 i Skillinge.
Kommunen har i dagsläget två verksamhetstomter till salu, varav Kvarnby 15:359 är en.
Tidigare var Kvarnby 15:239 planlagd för parkändamål och fortfarande finns parkväxterna
kvar på fastigheten. I samband med att kommunen i höst måste gräva om dagvattenledningarna i anslutning till fastigheten kommer växtligheten sannolikt att behöva tas bort.
Konsekvenser/finansiering
Av Jeppas Ängs Samfällighetsförenings framställan framgår att föreningen tänker sig en
gratisupplåtelse om 10 år.
De intäkter en försäljning av verksamhetstomten skulle ge exploateringsprojektet och kommunen (som har bekostat framtagandet av detaljplanen) uteblir.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-13
Jeppas Ängs Samfällighetsförenings önskemål om nyttjanderättsavtal/arrende för fastigheten Kvarnby 15:359, 2020-07-13
Utdrag ur Detaljplan för Kvarnby 15:238, 15:75 och Gislöv 25:8 (del av) m.fl.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet återremitteras. Jeppas Ängs Samfällighetsförening ska bjudas in till samtal.

_______

Beslutet expedieras till:
Jeppas ängs samfällighetsförening, c/o Christian Helgesson (christian.helgesson@edlegio.com)

Justerandes sign
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§ 271

Dnr 2019/567

Policy med riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark
Ärendebeskrivning
Huvudmannaskapet för allmän platsmark skiljer sig idag åt mellan olika samhällen inom
kommunen. En del är planlagda med kommunalt huvudmannaskap för allmän plats och en
del med enskilt huvudmannaskap. Skillnaderna utgår ifrån att Simrishamns kommun tidigare bestått av flera mindre kommuner med olika syn på kommunens ansvar för drift och
underhåll av vägnätet.
Lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen är grundläggande principer som
har betydelse för kommunal verksamhet. Likställighetsprincipen innebär att kommunen
ska behandla sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27:e september 2018, §§ 176, 177, att ge förvaltningen i uppdrag att utforma förslag till riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark och för enskilda vägar i samtliga större samhällen inom Simrishamns kommun utifrån en analys och utredning av befintliga förhållanden.
I avvaktan på riktlinjerna beslutades även att inte upprätta några nya detaljplaner med
kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark inom Vitemölla och Vik.
Samhällsplaneringsnämnden tog den 18 juni 2019, § 146, beslut om projektdirektiv för
Policy för huvudmannaskap för allmän platsmark, och en konsult upphandlades för att genomföra en inventering som skulle ligga till grund för det fortsatta arbetet.
Mattias Borgström, Svefa AB presenterade vid samhällsplaneringsnämndens sammanträde
den 14 september 2020, § 173 underlag som Svefa, på uppdrag av kommunen arbetat fram.
Underlaget består av en inventering och inledande redogörelser över hur frågan i dagsläget
ser ut inom kommunen, vad gällande lagstiftning och tillämpningen av denna samt anger
hur frågan hanteras i andra kommuner.
Policys pekar ut en önskvärd utveckling av utpekade områden och fastslår en politisk viljeinriktning.
Riktlinjer ska utgöra en grund för prioritering och fördela ansvar och hur del av ett område ska utvecklas under en bestämd tidsperiod. Riktlinjer ska kunna fungera som ett konkret
stöd i det dagliga arbetet.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till Policy och riktlinjer för huvudmannaskap för
allmän platsmark, som ska ligga som underlag i alla planprocesser och ärenden som rör
utredning gällande ansvar för huvudmannaskap inom Simrishamns kommun. Policyn ska
Justerandes sign
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Dnr 2019/567

tydliggöra när det finns skäl att frångå ett kommunalt huvudmannaskap utifrån redovisade
riktlinjer.
Finansiering
Då områden som har enskilt huvudmannaskap, och som enligt denna policy bör ha kommunalt huvudmannaskap, ska planläggas, bör kostnaderna belasta de som har fördel av
förändringen det vill säga ägare till fastigheter med andelstal i berörd vägförening. Även
kommunen kan vara berörd fastighetsägare med andelstal.
Konsekvenser
Det skapas en likvärdig och tydlig fördelning gällande vilka ekonomiska och övriga ansvarstaganden som gäller för den enskilde.
Det kan uppstå kostnader för den enskilde vid ett kommunalt övertagande av huvudmannaskapet, exempelvis vid planändring, upprustning av gator och övriga allmänna platser, lantmäteriförrättningar.
Kommunen kan behöva resurser för att fullt ut följa föreslagen policy och riktlinjer i de fall
ansvarsfördelningen av skötsel och ägande för allmänna ytor inte följer policyn och riktlinjerna.
Beslutsunderlag
Förslag till Policy och riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark
Tjänsteskrivelse, 2020-11-05
PM Policy för huvudmannaskap för allmän platsmark Simrishamns kommun, Skåne län,
Svefa, 2020-09-14
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Redovisat förslag till Policy och riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark remitteras till samtliga politiska partier för synpunkter.
 Synpunkter skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 15 januari 2021.
_______
Beslutet expedieras till:
Samtliga politiska partier

Justerandes sign
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§ 272

Dnr 2019/30

Förhållningssätt och uppförandekoder
Ärendebeskrivning
Vid samhällsplaneringsnämndens sammanträde den 27 augusti 2020 lyfter nämndens förste vice ordförande Kristina Åhberg (M) frågan om att ta fram riktlinjer med förhållningssätt och uppträdandekoder för nämndens ledamöter både mot varandra och på sammanträden. Frågan initierades med anledning av politikers avsägelser från politiska uppdrag inom
nämnden (främst kvinnor).
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 27 augusti 2020, § 165, att presidiet plus ytterligare en kvinna från OPS-gruppen ska träffas för att ta fram ett förslag. Förslaget lämnas
till förvaltningen för sammanställning.
Kristina Åhberg har tagit fram nedanstående utkast till uppförandekod vid Samhällsplaneringsnämndens möten. Förslaget har stämts av med presidiets övriga ledamöter och Christl
Bengtsson (S).


Respektera - varandras olika politiska åsikter



Uppmuntra - alla ledamöter att få framföra sina åsikter



Lyssna – aktivt på den som talar



Bidra - till en öppen och positiv diskussion



Kritisera – skilj på sak och person, framför konstruktiv kritik i sakfrågor, avstå från
personlig kritik på ledamots framförande vid möten



Uppdrag – kom ihåg att ditt uppdrag som politiker är VAD-frågor. HUR-frågor är
tjänstemännens arbetsuppgift.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag till uppförandekod, 2020-11-19
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna förslaget till uppförandekod för samhällsplaneringsnämnden i enlighet
med ovanstående punkter.

______
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 273

Dnr 2020/11

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Simrishamnsförslag för kännedom (ID: 93 – Motionsspår
2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28 - Ej färdigbehandlade medborgarförslag
3. Kommunfullmäktiges beslut KF 2020-09-28 - Ej färdigbehandlade motioner
4. Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt inkl ks beslut
5. Plan för hälsa, vård och omsorg 2021 - 2026 Remiss från socialnämnden
6. Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26, § 222 - Avsägelse från uppdrag som ersättare i Samhällsplaneringsnämnden - Rikard Sköld C - Carin Åström (C) utses
7. Kommunstyrelsens beslut 2020-10-26, § + Alliansens budgetförslag
8. Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26, § 221 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden - Ingmarie Jacobsen FI - Staffan Olzon (FI) väljs
in
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Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-11-26

§ 274

Dnr 2020/13

Aktuell information, förvaltningschefens information
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar:
Kommunens styrmodell – översyn är aktuell
Ny förvaltningsorganisation 2021
Nämndens reglemente ses över - förändring och ansvar – renhållningsordning
Covid19:
Fyra kända fall på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Många har testats negativa
Städenheten får beställning av extra städning
Några enheter har infört ”Teams-fika”
Corona-möten minst en gång i veckan (alla förvaltningschefer)
Tillförordnad samhällsbyggnadschef – Tommy Samuelsson
Rekryteringsprocess av samhällsbyggnadschef är igång. Planen är att ha ordinarie samhällsbyggnadschef på plats 1 maj 2021
Regionplanen – samråd 1/12 2020 – 19 alt 30 april 2021
Kommunalråd och oppositionsråd representerar i Regionplanråd
_____
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