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§ 146

Dnr 2020/14

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


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

_____
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§ 147

Dnr 2020/18

Ändring av föredragningslistan och genomgång av ärenden
Dagens sammanträde inleds med att fastställa dagordningen och genomgång av ärendena
på föredragningslistan. En del ärenden presenteras av närvarande tjänstepersoner och en
del ärenden presenteras digitalt.
Kristina Åhberg (M) vill att nämnden bestämmer om riktlinjer med förhållningssätt och
uppträdandekoder mot varandra och på sammanträden. Frågan initieras med anledning av
politikers avsägelser från politiska uppdrag inom nämnden (främst kvinnor).
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet tas upp vid dagens sammanträde.

_____
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§ 148

Dnr 2020/12

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i enskilt ärende av den
som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag
Redovisade beslut, listor utskrivna 2020-08-19

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______

Justerandes sign
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§ 149

Dnr 2020/504

Skrivelse från Fredrik Ramberg (SD) - Stöd till fiskare inom SIN-flottan
genom att slippa betala hamnavgift
Ärendebeskrivning
Fredrik Ramberg (SD) har lämnat in en skrivelse till samhällsplaneringsnämnden. I
skrivelsen framförs en önskan om att de båtar med registrering ”SIN” ska få slippa sin
hamnavgift i Simrishamns kommun under tiden då det råder fiskeförbud för den aktuella
fångstmetoden som båten är utrustad för.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 maj 2020, § 115, att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningar och lämna beslutsförslag.
År 2020 är utmanande på flera sätt för fisket då totalt fiskestopp råder för torsk samt att
sillfisket är begränsat med fiskestopp mellan maj - augusti. Det råder alltså ingen tvekan
om att fisket är en näring som påverkas negativt när EU:s beslutsorgan för kvoter och
fiskeområden beslutar om förbud och/eller begränsningar.
Förvaltningen bedömer dels att ett beslut om avgiftsfrihet skulle bli en form av företags/branschstöd, vilket inte är tillåtet enligt kommunallagen 2 kap.
Kommunallagen 2 kap. anger också att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om
det inte finns sakliga skäl för något annat. Det vill säga om kommunen vill ge bidrag till en
torskfiskare men inte en sillfiskare som båda är kommunmedlemmar är detta sannolikt inte
kommunalrättsligt tillåtet.
Problematiken avseende fisket är en nationell fråga och för närvarande finns
bidragsmöjlighet (för covid-19) från Jordbruksverket för de torskbåtar som är aktiva i
kommunen samt även uppdragsmöjlighet från Havs- och vattenmyndigheten som önskar
att spökgarn fiskas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-12
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-05-27, § 115
Skrivelse från Fredrik Ramberg (SD) om avgiftsfrihet för SIN-registrerade fiskare

Justerandes sign
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§ 149 forts

Dnr 2020/504

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Förslaget om avgiftsfrihet för SIN-registrerade fiskare avslås med hänvisning till att
det inte är förenligt med kommunallagen samt att frågan är nationell.
_______

Beslutet expedieras till:
Fredrik Ramberg (SD)

Justerandes sign
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§ 150

Dnr 2020/188

Anhållan om avgiftsfrihet - hamnavgifter, sjöbodhyror och arrenden
2020
Ärendebeskrivning
SPFO, Sveriges Fiskares Producentorganisation, har tillskrivit kommuner och regioner
längs med Sveriges kust i syfte att skapa förståelse för fiskerinäringens besvärliga situation
att uppnå lönsamhet i verksamheten. Det är den mycket allvarliga miljösituationen i Östersjön och därav EU:s och Sveriges beslut om åtgärder för Östersjöfisket som är orsaken till
detta, anger SPFO i skrivelsen.
Anhållan går i huvudsak ut på att kommunerna och regionerna ska stödja fiskarna genom
att medge avgiftsbefrielse för 2020 vad gäller hamnavgifter, sjöbodshyror och arrenden.
Förvaltningen bedömer att anhållan skulle bli en form av företags-/branschstöd, vilket inte
är tillåtet enligt kommunallagen 2 kap.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-12
Skrivelse från SPFO, Sveriges Fiskares Producentorganisation, 2020-02-18
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
Anhållan om avgiftsfrihet avslås hänvisning till att det inte är förenligt med kommunallagen.
_______

Beslutet expedieras till:
SFPO, Peter Ronelöv Olsson
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§ 151

Dnr 2020/159

Kompletterande redovisning till kommunfullmäktige med totalsummor
på investeringsprojekt och exploateringsprojekt 2021-2025
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2020, § 131, att bifalla investeringsram och investeringsprojekt för Samhällsplaneringsnämnden för 2021 med plan för åren 2022–2025.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att Samhällsplaneringsnämnden ska komplettera
underlagen med totalsummor. Underlaget ska redovisas som meddelande till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2020.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-19
Kompletterande underlag – investeringsprojekt SPN 2021–2025
Kompletterande underlag – investeringsprojekt VA 2021–2025
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, § 131
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Överlämna bilagda kompletterande underlag – investeringsprojekt SPN/VA 20212025, som meddelande till kommunfullmäktige i augusti 2020.



Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
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§ 152

Dnr 2018/982

Trafikverkets samrådshandlingar för samlade åtgärder i Kivik
Ärendebeskrivning
2014 tecknade Simrishamns kommun ett medfinansieringsavtal med Trafikverket kring
trafiksituationen i Kivik med syfte att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter i Kivik samt öka framkomligheten. Ett tilläggsavtal tecknades 2019.
Trafikverket Region Syd har nu ett pågående arbete med att upprätta vägplanehandlingar
för tre av de större åtgärderna i Kivik.
Åtgärd 1
RV 9/väg 1601 vänsterkörfält, hållplats och pendlarparkering
Åtgärden avser ombyggnad av ett trevägskäl mellan riksväg (Rv) 9 och väg 1601 med nytt
vänstersvängfält mot väg 1601. Åtgärden avser även anläggandet av två nya busshållplatslägen för SkåneExpress linje 3 och linje 573. I anslutning till den nya busshållplatsen
på norra sidan om riksväg 9 planeras det att anläggas en pendlarparkering för bilar och
cyklar.
Åtgärd 2
GC-väg längs Karakåsvägen
Åtgärden innebär en ny gång- och cykelväg längs Karakåsvägen med start i korsningspunkten länsväg 1601 Bredarörsvägen/länsväg 1613 Esperödsallén och stopp vid Kiviks
musteri.
Åtgärd 3
Framkomlighetsåtgärder Esperödsallén
Åtgärden ska öka framkomligheten vid Esperödsallén genom att bygga bort de två 90-graderskurvorna vid Kiviks Esperöd Arboretet. Syftet är att öka framkomligheten, få en bättre
trafiksäkerhet samt minska den kontinuerliga påverkan på trädallén.
Vägplanehandlingarna har varit utställda för samråd 16 juni 2020 – 10 juli 2020.
Simrishamns kommun har begärt och beviljats förlängd svarstid till den 4 september 2020.
I gällande tilläggsavtal beslutat av kommunfullmäktige den 25 mars 2019, § 70, framgår
det att cykelvägen ska vara två meter bred och vara i direkt anslutning till vägkroppen.
I samrådshandlingarna för vägplanen föreslås en ny lösning i vilken gång- och cykelvägen
separeras med tre olika separeringsåtgärder på sträckan - målad linje, GCM-stöd och skiljeremsa.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 152 forts

Dnr 2018/982

Förvaltningen har gjort en konsekvensbedömning över för- och nackdelar med förslaget
enligt följande:
Fördelar
 Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ökar
Nackdelar
 Cykelvägen blir smalare där separering med barriär föreslås vilket gör att sopbil
och snöplog inte kan drifta cykelvägen
 Cykelvägen blir ej körbar för tung trafik vilket försämrar framkomligheten och förhindrar att möte kan ske
 Risk att befintlig kostnadskalkyl ej kan hållas
På samrådsmötet med Kiviks musteri den 27 maj 2020 framkom att Kiviks musteri vill att
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter prioriteras samt att cykelvägen utformas med
någon form av barriär såsom GCM-stöd eller skiljeremsa.
Förvaltningen ser med fördel att ursprungsalternativet, målad linje genomförs för ett hållbart trafikflöde, som ett komplement till den målade linjen föreslår förvaltningen för Trafikverket att i vägplanen undersöka alternativet med att avtagbara stolpar sätts upp längs
cykelbanan, på så sätt förstärks cykelbanans separering från motorfordonstrafik under högsäsong och under lågsäsong kan stolparna skruvas ned och cykelbanan blir körbar för motorfordonstrafik och möjlig att vinterväghålla.
Med hänsyn till den låga hastigheten på Karakåsvägen (50 km/h) förbättras de oskyddade
trafikanternas säkerhet avsevärt med att en cykelväg tillkommer i jämförelse med nuvarande situation. Förslagsvis skulle målningen även kunna förtydligas med en bredare linje och
med upprepade symbolmarkeringar.
I avtalet med Trafikverket ingår även att kommunen ska ansöka om sänkt hastighet till 40
km/h på Karakåsvägen.
Finansiering
Enligt undertecknat tilläggsavtal (5 maj 2019 efter KF:s beslut den 25 mars 2019, § 70)
medfinansierar Simrishamns kommun cykelvägen till 100 %. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 10–13 miljoner kr utifrån prisnivån januari 2019. Den bedömda kostnaden är
preliminär och de faktiska kostnaderna kan komma att förändras i ett senare skede.
Om kostnaden vid anbudstillfället överstiger 20 % av bedömd totalkostnad när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för väginvesteringar ska respektive part ges möjlighet till omförhandling.
Justerandes sign
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§ 152 forts

Dnr 2018/982

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-12
Förslag till yttrande över Trafikverkets samrådshandlingar för samlade åtgärder i Kivik,
2020-08-12
Sammanställning av inkomna synpunkter från vägplanens samråd, 2020-07-10
Trafikverkets samrådshandlingar för samlade åtgärder i Kivik, 2020-06-15
Förslag till beslut på sammanträdet – tilläggsyrkande
Lars Johansson (S): Ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutssätningar för andra tafiklösningar vad gäller parkering-/pendlarparkering vid Stärkan.
Beslutsgång - tilläggsyrkande
Ordförande ställer proposition på Lars Johanssons tilläggsyrkande och finner att nämnden
beslutat bifalla det samma.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT



Godkänna i ärendet redovisat förslag till yttrande, samt
ställa sig bakom ursprungsförslaget att hela cykelvägen utformas med bred målad
linje, inklusive förespråka att Trafikverket utreder möjligheten att uppföra avtagbara stolpar som separering längs hela sträckan.



Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för andra
trafiklösningar vad gäller parkering/pendlarparkering vid Stärkan.
_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverket – Chris.Thorisson@trafikverket.se

Justerandes sign
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§ 153

Dnr 2020/531

Remissvar Strategi och riktlinjer för parkering, Ystads kommun
Ärendebeskrivning
Den 28 maj 2020 skickade Samhällsbyggnadsförvaltningen i Ystads kommun ut dokumentet Strategi och riktlinjer för parkering, Ystad kommun på remiss. Remisstiden går ut den
15 september 2020.
Syftet med parkeringsöversynen, som denna strategi är en del av, är att ta ett samlat grepp
kring parkeringar i Ystads kommun. Parkeringsstrategin omfattar både cykel- och bilparkering på allmän platsmark (gatuparkering samt samlade parkeringar) och kommunal kvartersmark samt hantering av parkering i detaljplaner och bygglov. Genom parkeringsstrategin beskriver Ystads kommun hur parkering kan hanteras och vilka åtgärder som behöver
vidtas för att utveckla kommunen i önskad riktning och nå Ystads kommuns uppsatta mål.
Strategin tydliggör därmed kommunens ambition och mål för parkering samtidigt som den
ger en samlad bild av nuläget och behov av åtgärder framöver.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat dokumentet och har inte funnit något att yttra
sig kring för Simrishamns kommun, men ser positivt på innehållet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-03
Strategi och riktlinjer för parkering, Ystads kommun, 2020-05-28
Remissutskick Strategi och riktlinjer för parkering, Ystads kommun, 2020-05-28
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
Simrishamns kommun genom samhällsplaneringsnämnden ser positivt på innehållet i Strategi och riktlinjer för parkering, Ystads kommun.
______
Beslutet expedieras till:
sam@ystad.se

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

14

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-08-27

§ 154

Dnr 2018/1139

Havsplan och kustzonsanalys, fördjupning av översiktsplanen för Simrishamns kommuns havsområde - antagande
Ärendebeskrivning
Kust- och havsområdet är en viktig del av Simrishamns kommun. Cirka två tredjedelar av
kommunens yta består av hav. Den nästan sju mil långa kuststräckan omfattar såväl kustorterna med sina åtta hamnar som betydande natur-, kulturmiljö- och rekreativa värden. Här
inryms också viktiga näringar som ska samsas med den ständigt växande turismen. Men
samtidigt finns också en baksida, vårt vackra hav är ett av världens mest förorenade. Vi
måste därför hitta ett samspel i hur havet kan användas utan att denna negativa utveckling
fortsätter.
Av kommunens översiktsplan framgår att en Havsplan inklusive en kustzonsanalys med
tydliga riktlinjer och prioriteringar, ska tas fram. Havsplanens uppgift är att vara vägledande vid olika ställningstaganden och frågor såsom tillståndsgivning, detaljplanering och
bygglov.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2017, § 73, att arbetet med Havsplanen skulle startas
upp och att arbetet skulle ledas av samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag till havsplan och kustzonsanalys har varit föremål för samråd under perioden 6 april –
14 juni 2019, under denna period inkom totalt 19 yttranden.
Förslag till havsplan och kustzonsanalys har varit föremål för utställning under perioden 11
april – 18 juni 2020, under utställningen inkom totalt 22 yttranden. Sammanfattningsvis har
inkomna synpunkter under utställningen handlat om:


Riksintressen
Sammanställning av värdebeskrivningar har uppdaterats och riksintresse för kommunikationer – Flygplats MSA (skyddsområde för hindersfri höjd) har lagts till efter förfrågan från luftfartsverket.



Förslag om kulturmiljöreservat
Försvarsmakten motsätter sig fortfarande föreslaget område för bildande av kulturmiljöreservat utanför Verkeåns mynning. En kommunal översiktsplans huvudsyfte är att
göra avvägningar mellan olika allmänna intresse och här finns en tydlig intressekonflikt mellan två värden, och det finns ett stort värde i att även framhäva de kulturhistoriska intressena i området. Ställningstagandet innebär en intressekonflikt mellan stat
och kommun men föreslaget område för kulturmiljöreservat tas inte bort ur mark- och
vattenanvändningskartan. I enlighet med Länsstyrelsen yttrande kommer kommunen
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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2020-08-27

§ 154 forts

Dnr 2018/1139

inte att initiera arbetet med en reservatsbildning utan att ha fört ytterligare dialoger
med Försvarsmakten och ser gärna att Länsstyrelsen får vara samordnade part.
Förtydligande görs också om att försvarsmaktens intressen i enstaka fall kan komma
att påverka sjöfart.


Strategi beredskap för framtida klimatförändringar
Ställningstagande revideras så att vägledning för att säkerställa att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn till risken för översvämning och erosion
förtydligas.



Kustnära fiske
Förtydligande om att ledningsreservatet för sjökabel inte ska påverka det kustnära lokala fisket har gjorts.



Redaktionella ändringar och förslag på några ändringar i text.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-07-15
Förslag till Havsplan och kustzonsanalys – Fördjupning av översiktsplanen för Simrishamns kommuns havsområde, 2020-07-15
Utställningsutlåtande, 2020-07-14
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna utställningsutlåtande, upprättat 2020-07-17.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Anta förslag till Havsplan och kustzonsanalys, fördjupning av översiktsplanen för
Simrishamns kommuns havsområde. .
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (för antagande)

Justerandes sign
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§ 155

Dnr 2020/654

Ansökan om planbesked - Baskemölla 78:1 och 104:7
Ärendebeskrivning
Fastighetsägare till Baskemölla 78:1 lämnade den 22 juli 2020 in en ansökan om planbesked 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 tomtytan till största delen är mark som
inte får bebyggas.
Gällande fastighetsplan, tomtindelning (Pilen) från 1966 anger tomter och gränser i kvarteret. Befintliga fastighetsgränser överensstämmer med befintlig tomtindelning.
Ändring av fastighetsgräns (tomtindelning) prövas genom en fastighetsplanprocess, detaljplanen för området fortsätter att gälla.
Förvaltningens bedömning är att en ändring av fastighetsplanen är möjlig.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-04
Ansökan om planbesked från fastighetsägare till Baskemölla 78:1, 2020-07-22
Fastighetsplan/tomtindelning för Pilen, 1966-12-06
Stadsplan för Baskemölla, 1949-12-02
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT






Medge positivt planbesked för ändring av fastighetsplan för att ändra tomtindelningen mellan fastigheterna Baskemölla 78:1 och 104:7.
Planprövning sker i första hand genom begränsat förfarande.
Planarbete initieras och bekostas av sökanden.
Planhandlingar kan upprättas av externa konsulter.
Planavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
Avgift för positivt planbesked enligt plantaxa för 2020, faktureras direkt efter beslut.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 155 forts

Dnr 2020/654

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Baskemölla 78:1

Justerandes sign
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§ 156

Dnr 2020/633

Remiss: ny åtgärdstabell för åtgärdsprogrammet för låsbräknar i hävdade marker, 511-6202-2020
Ärendebeskrivning
Naturvårdsverket har gett länsstyrelsen Västerbotten i uppdrag att skicka förslag till uppdaterad åtgärdstabell för åtgärdsprogrammet för låsbräknar i hävdade marker på remiss. Svar
önskas senast den 18 september 2020.
Åtgärdsprogrammet för låsbräknar i hävdade marker har som mål att bevara de tre arterna
topplåsbräken, nordlåsbräken och rutlåsbräken som alla är beroende av hävdade gräsmarker. De tre arterna hotas av att det småskaliga brukandet av kulturmarker i form av betesoch slåtterhävd har minskat kraftigt. Under 2014 fastställdes det första åtgärdsprogrammet
för låsbräknar som omfattade perioden 2014-2018. Efter en utvärdering beslutade Naturvårdsverket att förlänga programmet till och med 2023 med en uppdatering av mål och
åtgärdstabell.
Ett förslag till reviderad åtgärdstabell skickas nu ut på remiss till berörda som erbjuds att
lämna synpunkter.
Förvaltningen har läst remissen och föreslår att kommunen ställer sig bakom remissens
visioner och mål. Simrishamns kommun berörs främst av Rutlåsbräken.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-07
Remiss av uppdaterad åtgärdstabell för åtgärdsprogrammet för låsbräknar i hävdade marker, 511-6202-2020, 2020-07-09
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
 Delegerar till samhällsbyggnadschefen att besvara remissen.
_______
Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadschef Marie Leandersson

Justerandes sign
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§ 157

Dnr 2020/581

Projektdirektiv Måns Nils torg, Borrby
Ärendebeskrivning
Ärendet avser omprojektering av Måns Nils torg i Borrby, som under en längre tid har varit
i behov av ombyggnad. Medel avsattes den 27 februari 2020, § 45, av samhällsbyggnadsnämnden i investeringsbudget för 2020 och godkändes av Kommunfullmäktige den 30
mars 2020, § 66.
För ombyggnadsprojektet som bland annat ska
 skapa en tilltalande mötesplats
 förbättra trafikstrukturen och trafiksäkerheten
 anpassa belysning, planteringar, sophantering, möblering och parkering till platsens
förutsättningar och dagens krav
har ett projektdirektiv tagits fram.
Som ett led i projektet har samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjat en digital medborgardialog om torgets framtida utformning och funktion, som pågår 4 till 31 augusti 2020. Synpunkterna ska sammanställas i en förprojektering, följt av tillstånds- och bygglovsansökningar samt upphandling och därefter byggstart.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-07
Projektdirektiv – Måns Nils Torg, 2020-08-07
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna i ärendet redovisat Projektdirektiv för ombyggnad av Måns Nils Torg i
Borrby.
_______

Justerandes sign
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§ 158

Dnr 2019/629

Förfrågan om stängsel längs järnvägen i Östra Tommarp
Ärendebeskrivning
Kommuninvånare i Östra Tommarp kontaktade 2019 Trafikverket med önskemål om att få
järnvägssträckan genom samhället stängslat.
Som en del i det nationella arbetet med nollvisionen stängslade Trafikverket längs järnvägsspåren för att ingen ska skadas allvarligt eller omkomma i trafiken.
Trafikverket gjorde bedömningen att Östra Tommarp inte var aktuell för stängsling eftersom det saknas en station som kan bidra till spårspring och inga incidenter har rapporterats på platsen.
Enligt stängsellagen kan Trafikverket gå in och finansiera 10 % av den totala kostnaden
om Simrishamns kommun skulle göra en annan bedömning, resterande kostnad åligger
Simrishamns kommun att finansiera.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 augusti 2019, § 172, att instämma i Trafikverkets bedömning att den låga olycksrisken innebär att behovet av stängsling saknas.
Efter beslutet har fattats har Tommarpsborna inkommit med flera skrivelser för att bland
annat visa på farorna för barnen i byn.
Exempelvis vill Tommarpsborna att det trådstängsel som finns längs med spåren ska underhållas till dess ett bättre stängsel kommer på plats. Stängslet är Trafikverkets från den
tid när det rörde sig kor inom området. Trafikverket är villiga att ta bort stängslet, men då
det inte finns några kor i dagsläget är de inte villiga att underhålla det.
Det har förts en politisk diskussion kring frågan om stängsling längs med järnvägen i Östra
Tommarp och efter den har förvaltningen träffat representanter för byn och åkt runt och
tittat längs med järnvägen. Spåren går förbi förskola, mötesplats för scouter, fotbollsplan,
hundkapplöpningsbanan, allmän platsmark och villaträdgårdar. Personer som går ut i sin
trädgård för att titta på tåget när det åker förbi har orsakat nödstopp enligt de boende.
Behovet av stängsling bedöms endast finnas söder om järnvägsspåret på en sträcka om
1 100 meter.

Justerandes sign
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§ 158 forts

Dnr 2019/629

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-07
Bilder från vandring längs med järnvägen i Östra Tommarp, 2020-02-01
Kartbilaga – Sträckning för föreslaget stängsel, 2020-05-20
Lag (1945:119) om stängslingsskyldighet för järnväg m m, uppdaterad senast 2009 (utdrag
2019-08-23)
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-08-22, § 172
Avstå från att delta i beslutet
Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Mats Sundbeck (V) och
Kjell Dahlberg (ÖP) avstår från att delta i beslutet.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT på förslag av ordförande
 Frågan tas upp i samband med budgetäskande inför budget 2022.
_______
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§ 159

Dnr 2018/711

Exploateringsprojekt för del av Gärsnäs 1:57, frågan om direktanvisning
för särpräglad idé
Ärendebeskrivning
Magnus Nilsson, Herr Nilssons Bygg AB, och Ulf Karmebäck, Österlens Arkitekturverkstad AB, har genom ett bolag under bildande, gemensamt ansökt om direktanvisning för ett
exploateringsområde för bostäder i Gärsnäs, del av fastigheten Gärsnäs 1:57, precis öster
om Gärsnäs skola. Ansökan har kompletterats med en sammanfattning av deras idé om ett
”Klimatsmart bostadskvarter”.
I sin motivering till varför deras idé är att anses som särpräglad framhåller de att det ska bli
”en grön och trygg stadsdel, där en traditionell skånsk arkitektur med murade, klimatsmarta stenhus i modern tappning erbjuder ett permanentboende med starka hållbarhetsperspektiv”. De framhåller vidare att presumtiva köpare redan har visat stort intresse och att de
genom att låta bebyggelseförslaget helt och hållet följa gällande detaljplan sparar tid och
att man kan jobba mer effektivt.
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.
Förvaltningens bedömning att projektet kan anses ha en säregen idé då de sju planerade
villorna kommer att ha en hållbarhetsprofil med materialval och tekniska lösningar som
främjar kommunens långsiktiga hållbarhetsmål.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har låtit göra en oberoende värdering av exploateringsområdet. Den visar på ett värde om 600 000 kronor för värdetidpunkten juni månad 2020.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-14
Kompletterande bilaga till ansökan avseende ”Ett klimatsmart bostadskvarter, 2020-08-12
Exploatörens ansökan om direktanvisning, 2020-06-09
Värdeutlåtande för del av Gärsnäs 1:57, Värderingsbyrån i syd AB, 2020-06-03
Gällande detaljplan för exploateringsområdet, 1979-05-11
Justerandes sign
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§ 159 forts

Dnr 2018/711

Exploateringskalkyl, 2020-08-07
Simrishamns kommuns riktlinjer för markanvisningar, 2019-06-17
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett genomförandeavtal med exploatören avseende det projekt som framgår av exploatörens ansökan om direktanvisning
och den kompletterande bilagan ”Klimatsmart bostadskvarter”. Köpeskillingen bestäms till
600 000 kronor i enlighet med värdeutlåtandet.
_______

Beslutet expedieras till:
Ulf Karmebäck (info@karmeback.com)

Justerandes sign
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§ 160

Dnr 2020/22

Ekonomisk rapport juni 2020
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende
perioden januari-juni 2020.
Skattefinansierade verksamheter (exklusive Avslut av exploateringsprojekt) bedöms mycket preliminärt ha ett underskott på 4 654 tkr avseende driften. Av underskottet härrör 1
554 tkr från hamnverksamhet, 1 500 tkr från drift och service, 1 350 tkr från gatu-/parkverksamheten, 600 tkr från kostverksamheten och 150 tkr från MBK-verksamheten. Ovan
nämnda avvikelser dämpas av ett överskott på 500 tkr inom nämndverksamhet, stab och
strategi/utveckling.
Hamnverksamhetens bedömda underskott avser negativ effekt av covid-19 på intäkterna.
Reserestriktioner leder till minskad båt-/fartygstrafik, vilket i sin tur leder till lägre intäkter
i form av hamnavgifter, avseende fritids-/handelshamn och lägre intäkter i form av elavgifter och försäljning av bränsle.
Under våren/försommaren har den tidigare samlade gata-/parkverksamhetens budget delats
upp mellan enheterna gata/park respektive drift & service.
Gata-/parkenhetens förväntade underskott beror främst på uteblivna intäkter samt ökade
kostnader relaterat till covid-19. Verksamheten har bland annat beställt extra sophantering,
som kommer att medföra ökade kostnader under sommarmånaderna. Prognosen är dock
mycket osäker och kommer analyseras noga inför delårsbokslutet.
Vad beträffar drift & service orsakas prognostiserat underskott av låga intäkter i förhållande till budget. Prognosen är dock mycket osäker och kommer analyseras noga inför delårsbokslutet.
Kostverksamhetens prognostiserade underskott beror på lägre intäkter, som i sin tur beror
på minskade volymer avseende pedagogiska måltider, samt 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 dämpas
främst av lägre personalkostnader.
Avseende MBK-verksamheten beror det prognostiserade underskottet på minskade intäkter
med något färre uppdrag, både externa och interna. De ökade kostnaderna beror framförallt
på installation och utbildning vid införande av nytt kartverktyg.
Justerandes sign
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§ 160 forts

Dnr 2020/22

När det gäller nämndverksamhet och administration beror det prognostiserade överskottet
bland annat på besparing avseende klimatanpassningsplan och vakans av halvtidstjänst
under del av året.
Övriga skattefinansierade verksamheter bedöms hålla budget.
Avslut av exploateringsprojekt förväntas ha ett överskott på 5 319 tkr.
Vatten- och avloppsverksamheten bedöms hålla budget.
Samhällsplaneringsnämndens investeringsprojekt avseende skattefinansierad verksamhet,
inklusive reinvesteringsprogrammet/undvika kapitalförstöring, bedöms sammantaget leda
till ett överskott på 11 900 tkr.
Exploateringsverksamheten förväntas resultera i ett överskott 2 012 tkr, varav 2 630 tkr är
balanspåverkande nettounderskott och 4 642 tkr resultatpåverande nettoöverskott.
Samhällsplaneringsnämndens investeringsprojekt avseende VA-verksamheten bedöms
sammantaget leda till ett överskott på 13 078 tkr. Anläggningsavgifter förväntas resultera i
ett överskott på 1 000 tkr.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-17
Ekonomisk rapport per juni 2020
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per juni 2020.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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§ 161

Dnr 2019/766

Detaljplan Rörum 11:19, granskning
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 detaljplanområdet bebyggt. Planområdet är beläget cirka 250 meter från havet.
Berörd fastighet Rörum 11:19 ägs av Simrishamns kommun.
Samhällbyggnadsförvaltningen är sökande för detaljplanändring för Rörum 11:19 och positivt planbesked beslutades av samhällsbyggnadsnämnden den 26 september 2019, § 200.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka antalet parkeringsplatser för framförallt besökare, under badsäsongen. 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 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 visar att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
upprättas till plansamrådet.
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.
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§ 161 forts

Dnr 2019/766

Inför granskningsskedet har en samrådsredogörelse upprättats med inkomna synpunkter
samt kommunens svar på inkomna synpunkter.
Finansiering
Enligt plantaxa 2019 är kostnaden för en planprocess enligt standardförfarande mellan 350
000 – 500 000 SEK exklusive moms. Kostnaden belastar gata/parkenheten genom timdebitering.
Konsekvenser
Om inte granskning kan medges och detaljplanen genomföras försvåras arbetet med att
tillgodose behovet av parkeringsplatser för besökare under sommarhalvåret till Rörums
strand, Knäbäckshusen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-12
Plankarta, 2020-08-12
Planbeskrivning, 2020-08-10
Samrådsredogörelse, 2020-07-01
Miljökonsekvensbeskrivning, 2020-06-25
Jäv
Lars Johansson (S) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i
ärendet. I hans ställe tjänstgör Lisa Andersson (S). Lisa utses till att justera aktuella paragraf.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna detaljplan för Rörum 11:19 för granskning.
 Godkänna Miljökonsekvensbeskrivningen för granskning.
 Godkänna samrådsredogörelsen.
_______
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§ 162

Dnr 2020/256

Detaljplan för del av Hammenhög 27:91, samrådshandling
Ärendebeskrivning
Begäran om planbesked för fastigheten Hammenhög, del av 27:91 inkom den 18 mars
2020. I ansökan framgår det att kommunen har fått förfrågan om att sälja den berörda delen
av Hammenhög 27:91 som verksamhetsfastighet.
Fastigheten ägs av Simrishamns kommun och är delvis planlagd. Planområdet ligger inom
ett område som av översiktsplanen pekats ut som område för verksamhetsutveckling. Det
aktuella planområdet är planlagt för park/plantering.
Ytterligare kommunal verksamhets-/industrimark i Hammenhög skulle kunna möjliggöra
en expansion även för Lantmännen i framtiden, även om det i dagsläget inte finns något
uttalat behov.
Planförslaget ansluter till nämndmålen Levande landsbygd, Hållbar effektiv resurshantering samt God beredskap för verksamhetsområden.
Utveckling av område i anslutning till befintligt verksamhetsområde bedöms vara positivt
liksom genomförbarheten av planläggningen som bedöms vara okontroversiell.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att inom planområdet ändra markanvändning
på del av Hammenhög 27:91 från natur/plantering till verksamhetsmark. Ytan är cirka 10
400 m².
Detaljplanen anpassas i stort till angränsande detaljplan i väster, norr och öster. Planområdet berör enbart kvartersmark för industri-, verksamhet och handelsändamål. Infarten till
planområdet sker över del av Hammenhög 27:91 som inte är inom planområdet via Brygdevägen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-30
Planbeskrivning, 2020-08-10
Plankarta, 2020-08-10
Miljöundersökning, 2020-06-22
Barnkonsekvensbeskrivning, 2020-08-10
Exploateringskalkyl, 2020-08-10

Justerandes sign
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§ 162 forts

Dnr 2020/256

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna detaljplanen för del av Hammenhög 27:91 för samråd.



Godkänna miljöundersökningen.



Exploateringsprojektet startar härmed.

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
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§ 163

Dnr 2019/226

Val av ersättare i Kommunala pensionärsrådet (KPR) efter Ing-Marie
Jacobsens avsägning
Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett samrådsorgan till kommunstyrelsen där kommunen och pensionärsorganisationerna ges möjlighet till ömsesidigt informationsutbyte. KPR
organiseras under Kommunstyrelsen. Socialnämnden och Samhällsplaneringsnämnden
ingår som fasta representanter.
I enlighet med reglemente för Kommunala pensionärsrådet representeras dessa tre nämnder
av respektive ordförande och 2:e vice ordförande. Ersättare ska utses av respektive nämnd,
som närvarar vid ordinarie representants frånvaro.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 mars 2019, § 59, att som ersättare för ordförande (Carl-Göran Svensson (C)) utse Kristina Åhberg (M), samt att som ersättare för 2:e
vice ordförande (Lars Johansson (S)) utse Ingmarie Jacobsen (F!).
Då kommunfullmäktige den 27 april 2020, § 88, beviljat Ingmarie Jacobsen (F!) entledigande från uppdrag som ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden (Samhällsplaneringsnämnden) behöver nämnden utse ny ledamot som ersättare för 2:e vice ordförande Lars Johansson (S).
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-19
Reglemente för KPR
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Som ersättare för 2:e vice ordförande (Lars Johansson (S) utses Mats Sundbeck
(V).
_______
Beslutet expedieras till:
Socialnämnden (för kännedom)
Kommunala Pensionärsrådet, KPR
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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§ 164

Dnr 2020/11

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, § 143 - Val av vice ordförande i Österlen VA AB
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, § 142 - Val av ledamöter till Österlen VA AB
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, § 137 - Val av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Ingmarie Jacobsen (FI) – bordlagt
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, § 136 - Avsägelse från uppdrag som ledamot i
samhällsplaneringsnämnden - Lisa Kvarnbäck (MP)
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, § 135 - Avsägelse från uppdrag som ersättare i
Samhällsbyggnadsnämnden - Gunilla Carlecrantz C, Lars Göransson (C) utses som ny ersättare
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, § 131 - Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget och exploateringsbudget 2021 med plan för 2022 2025
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15, § 125 - Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för
internhyra
_____
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§ 165

Dnr 2019/30

Förhållningssätt och uppförandekoder
Ärendebeskrivning
Kristina Åhberg (M) vill att nämnden bestämmer om riktlinjer med förhållningssätt och
uppträdandekoder mot varandra och på sammanträden. Frågan initieras med anledning av
politikers avsägelser från politiska uppdrag inom nämnden (främst kvinnor).
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Presidiet plus ytterligare en kvinna från OPPS-gruppen ska träffas för att ta fram ett
förslag. Förslaget lämnas till förvaltningen för sammanställning.

_____
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§ 166

Dnr 2020/13

Aktuell information, förvaltningschefens information
Budgetberedningsprocessen rullar på.
Kommundirektören, Diana Olsson, har fått ett uppdrag att se över kommunens budgetprocess.
Skansen, skansenlotsen. Konsult anlitades, men har hoppat av.
En fantastisk sommar har inneburit många besökande i vår kommun. Uppföljning/utvärdering av verksamheterna ska ske.
Naturvårdsverket har gjort en ”skräpundersökning” – innebär att det inte plockats någon
skräp/ städats under ett visst område under en viss tid.
Corona – Inte hög frånvaro bland medarbetare. Inte många inrapporterade fall. Medarbetare har fortfarande möjlighet att arbeta hemifrån i de fall som det fungerar.
_____
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