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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Kristina Åhberg (M)
Carl Strömberg (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Mats Arnoldsson (L)
Pär Rosenberg (KD)
Lars Johansson (S)
Christl Bengtsson (S)
Jan-Erik Persson (S)
Mats Sundbeck (V)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Thomas Paulsson (SD)
Jan Dahl (SD)

Närvarande ersättare: Lage Engebo (M)
Kaj Ovesson (M)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Fredrik Ramberg (SD)

Övriga närvarande: Anna Bartels, landskapsarkitekt, § 96
Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering
Emilia Hallgren, kommunikatör
Fredrik von Segebaden, enhetschef hamn, § 96
Ina Jacobsen, planarkitekt, § 97
Johan Persson, avdelningschef VA, §§ 95-99
Linda Larsson, tf enhetschef gata/park
Malin Alm, planerings/exploateringsingenjör, § 96
Oscar Pelin, kvalitets- och utvecklingsstrategi, § 99
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, § 96
Annette Knutsson, nämndsekretare
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 95 Upprop och val av justeringsperson 2020/14 5
§ 96 Fastställande av föredragningslista och genomgång av 

ärenden
2020/18 6

§ 97 Information - Arkitektur- och kulturmiljöprogram 
(AKP)

2018/339 7

§ 98 Information om pågående exploateringsprojekt 2020/324 8
§ 99 Information - arbete med nämndmål 2021 2020/159 9
§ 100 Redovisning av delegeringsbeslut 2020/12 10
§ 101 Ekonomisk rapport 2020-01-01--2020-04-30 2020/22 11 - 12
§ 102 Begäran om yttrande över avvikelse mellan gällande 

detaljplan/områdesbestämmelser och väg/järnvägsplan 
för anläggning/ombyggnad av busshållplats Backga-
tan, Simrishamn 

2020/194 13 - 15

§ 103 Ansökan om planbesked, Annelund 2 2020/357 16 - 17
§ 104 Detaljplan för Hammenhög 13:12 m fl, antagande 2016/474 18 - 19
§ 105 Ändring av detaljplan för Yxan 1 och del av Simris 

206:1, samråd
2018/1073 20 - 22

§ 106 Arrende - restaurangrörelse på torget i Kivik 2020/405 23
§ 107 Gatukostnadsutredning Skansen, antagandehandling 2016/376 24 - 27
§ 108 Bostadstomter Simris by, fribyggartomter 2020/406 28 - 29
§ 109 Återremiss, detaljplan för Sandby 65:2-5, samråd 2015/377 30 - 32
§ 110 Hastighetsbegränsning på Järnvägsgatan (synpunkter 

från Barn- och utbildningsnämnden)
2020/407 33 - 34

§ 111 Motion - Utredning om solpaneler placerade på kom-
munala fastigheter - återremiss för redovisning av 
utredning

2019/535 35 - 36

§ 112 MKV - Morgondagens kommunala vattenrening, slut-
redovisning - rättelse enligt Förvaltningslagen 36 §

2018/145 37

§ 113 Detaljplan för del av Mellby 27:52 och Mellby 3:121 i 
Kivik - samråd

2018/858 38 - 40

§ 114 Uppdrag om utredning - centralt belägen lokal i Sim-
rishamn för gymnasieskola

2020/419 41

§ 115 Skrivelse från Fredrik Ramberg (SD) - Stöd till fiskare 
inom SIN-flottan genom att slippa betala hamnavgift

2020/504 42

§ 116 Svar på medborgarförslag från Erik Månsson - Sjö-
fartsplats på Gjuteriplanen

2019/1185 43 - 44

§ 117 Svar på medborgarförslag från 10 personer bosatta i 
Baskemölla - Höjning av förbrukningsavgifterna för 
dricksvatten

2019/1184 45 - 47

§ 118 Svar på medborgarförslag från Elisabeth Dahlqvist- 
Cykelväg vid Coop längs Christian IVs väg

2019/1033 48 - 49

§ 119 Svar på medborgarförslag från Carin Åström - Förbätt-
rad trafiksäkerhet längs Kristianstadsvägen  Norra 
infarten 

2019/943 50 - 51

§ 120 Svar på medborgarförslag från Sven Axel Svensson - 
Laddstolpar-Långtidsparkering

2019/1036 52 - 53

§ 121 Svar på medborgarförslag från Malin Andersson - 2019/944 54 - 55
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Belysning till återvinningsstation  Skillinge 
§ 122 Svar på medborgarförslag från Tommy Löwall - Pro-

jektering och anläggning av Måns Nils torg i Borrby
2020/217 56 - 57

§ 123 Svar på medborgarförslag från Andreas Sjögren om 
belysning på utegymmet Sankt Olof - återremitterat 
ärende

2019/942 58 - 59

§ 124 Meddelanden 2020/11 60
§ 125 Aktuell information, förvaltningschefens information 2020/13 61
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 95 Dnr 2020/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

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

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 96 Dnr 2020/18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av föredragningslista och genomgång av ärenden

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

SAMHÄLSLBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Följande ärenden tillkommer vid dagens sammanträde:

Uppdrag om utredning – centralt belägen lokal i Simrishamn för gymnasieskola

Skrivelse från Fredrik Ramberg (SD) – Stöd till fiskare inom SIN-flottan genom att slippa 
betala hamnavgift

_____

6



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 97 Dnr 2018/339

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information - Arkitektur- och kulturmiljöprogram (AKP)

Ina Jacobsen, planarkitekt, informerar om det pågående arbetet med kommunens Arkitek-
tur- och kulturmiljöprogram (AKP).

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 98 Dnr 2020/324

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om pågående exploateringsprojekt 

Malin Alm, planerings- och exploateringsingenjör, redogör för pågående exploateringspro-
jekt.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 99 Dnr 2020/159

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information - arbete med nämndmål 2021 

Ärendebeskrivning

Oscar Pelin, kvalitets- och utvecklingsstrateg presenterar förvaltningens arbete med 
nämndmål. Detta arbete blir et underlag för nämnden att arbeta med. Nämnden fattar beslut 
vid sammanträdet i juni då nämnden tar sin budgetskrivelse.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 100 Dnr 2020/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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 sam-
hällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får samhälls-
byggnadsnämnden 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 2020-05-15

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 101 Dnr 2020/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport 2020-01-01--2020-04-30 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende 
perioden januari-april 2020. 

Skattefinansierade verksamheter (exklusive Avslut av exploateringsprojekt) bedöms ha ett 
underskott på 1 480 tkr avseende driften, varav 1 000 tkr härrör från kostverksamheten, 
330 tkr från gatu-/parkverksamheten och 150 tkr från MBK-verksamheten. 

Kostverksamhetens prognostiserade underskott beror på lägre intäkter, som i sin tur beror 
på minskade volymer avseende pedagogiska måltider (sena beslut i BUF), samt minskad 
intern försäljning och minskade volymer på frukost och mellanmål från BUF och minskad 
försäljning i dagcentraler (äldreomsorgen) på grund av covid-19.

Gatu- och parkverksamhetens förväntade underskott beror på uteblivna intäkter och ökade 
kostnader relaterat till covid-19.

Avseende MBK-verksamheten beror det prognostiserade underskottet på minskade intäkter 
med något färre uppdrag, både externa och interna. De ökade kostnaderna beror framförallt 
på installation och utbildning vid införande av nytt kartverktyg och delvis på ökade kostna-
der för kartunderlag relaterat till covid-19.

Övriga skattefinansierade verksamheter bedöms hålla budget.

Avslut av exploateringsprojekt förväntas ha ett överskott på 4 821 tkr.

Vatten- och avloppsverksamheten bedöms hålla budget.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt avseende skattefinansierad verksamhet, 
inklusive reinvesteringsprogrammet/undvika kapitalförstöring, bedöms sammantaget leda 
till ett överskott på 10 588 tkr.
Exploateringsverksamheten förväntas resultera i ett överskott 1 514 tkr, varav 2630 tkr är 
balanspåverkande nettounderskott och 4 144 tkr resultatpåverande nettoöverskott.
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt avseende VA-verksamheten bedöms sam-
mantaget leda till ett överskott på 13 478 tkr. Anläggningsavgifter förväntas resultera i ett 
överskott på 1 000 tkr.

Beslutsunderlag
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 101 forts Dnr 2020/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-12.
Ekonomisk rapport per april 2020.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per april 2020.

 Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att planera för besparingsåtgärder mot-
svarande 1,5 mkr.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 102 Dnr 2020/194

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om yttrande över avvikelse mellan gällande detaljplan/områdes-
bestämmelser och väg/järnvägsplan för anläggning/ombyggnad av buss-
hållplats Backgatan, Simrishamn 

Ärendebeskrivning

I Region Skånes Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030 finns följande mål avse-
ende tillgänglighet:

 95 procent av hållplatslägena på det statliga vägnätet med fler än tio dagliga påsti-
gande ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning senast år 2030. 
Etappmål 80 procent år 2025.

 95 procent av hållplatslägena på det kommunala vägnätet med fler än 15 dagliga 
påstigande ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning senast år 
2030. Etappmål 90 procent år 2025.

Med anledning av dessa antagna mål har Trafikverket ett uppdrag att kontinuerligt arbeta 
med att tillgänglighetsanpassa busshållplatser med fler än tio dagliga påstigande, på det 
statliga vägnätet
I Simrishamns kommun ska busshållplats Backgatan i Simrishamn tillgänglighetsanpassas 
under år 2020.

Trafikverkets pågående projekteringsarbete visar att kommande vägplan, det vill säga till-
gänglighetsanpassning och ombyggnation av busshållplats, kommer att strida mot gällande 
detaljplan, förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Reymansborgsområdet i 
Simrishamns kommun, laga kraft år 1963.  Aktuellt område utgörs av prickmark, mark 
som ej får bebyggas.

Busshållplatsen används frekvent av skolelever på Korsavadsskolan och besökare till id-
rottshallen. Hållplatsläget i öster, är idag beläget utanför Preem öster om cirkulationsplat-
sen Storgatan/Tumatorpsvägen. 

17 mars 2020 hade förvaltningen ett möte med Trafikverket där det framkom att Trafikver-
ket i pågående projektering kommer föreslå att hållplatsläget i öster flyttas så att dess nya 
placering blir väster om ciurkulationsplatsen vid kvarteret mården. Förvaltningen ser en 
risk i att skolelever kommer korsa väg 9 i sin väg till skolan eftersom detta blir den genaste 
vägen.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 102 forts Dnr 2020/194

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

25 mars 2020 genomförde förvaltningen samråd med kultur- och fritids-förvaltningen samt 
Korsavadsskolan i frågan. Samtliga parter var överens att hållplatslägets nya placering ej 
kan tillstyrkas utan att åtgärder för passage genomförs. 

6 april 2020 inkom Trafikverket med ett nytt förslag på placering för det östra hållplatslä-
get. Den nya placeringen av busshållplatsen föreslogs bli längre västerut vid kvarteret Lo-
djuret, en passage fanns även med i förslaget samt förstärkt belysning. Passagen ansluter 
till befintlig gångväg in till Korsavadsområdet.  Representant för Korsavadsskolan ställde 
sig bakom det nya förslaget efter dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 april 
2020.

Trafikverket har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden med en begäran om yttrande 
över avvikelse mellan gällande detaljplan och vägplan. Trafikverket ger kommunen möj-
lighet att yttra sig om kommunen instämmer i Trafikverkets bedömning att den planerade 
väganläggningen (hållplatsen) är en mindre avvikelse som inte strider mot detaljplanens 
syfte. 

Trafikverket emotser kommunens svar så snart som möjligt.

Finansiering
Trafikverket finansierar projektering och ombyggnation av infrastrukturen på det statliga 
vägnätet. Kommunen finansierar enligt avtal hållplatsutrustningen utöver informationsut-
rustning som finansieras av Skånetrafiken. 

Kostnaden för hållplatsutrustning tas inom ramen för samhällsbyggnadsnämndens investe-
ringsbudget år 2020 – projekt 12603 Gator, trafik, belysning, ramanslag.

Samhällsbyggnadsnämnden har blivit beviljade statlig medfinansiering för 50 % av den 
totala kostnaden för planerad hållplatsutrustning. Redovisas i resultaträkningen i den som 
prestationen/projektet utförs.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-07
Trafikverkets begäran om yttrande över avvikelse mellan gällande detaljplan och vägplan 
för ombyggnad av busshållplats Backgatan i Simrishamn, 2020-04-27.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 102 forts Dnr 2020/194

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna Trafikverkets bedömning att den planerade väganläggningen (hållplat-
sen) är en liten avvikelse inom detaljplanen. 

______

Beslutet expedieras till:
Trafikverket – henrietta.wagland@trafikverket.se
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 103 Dnr 2020/357

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om planbesked, Annelund 2 

Ärendebeskrivning

Lars Mattiasson och Clara Rockström kom den 14 april 2020 in med en ansökan om plan-
besked för fastigheten Annelund 2 i Simrishamn. 

Ansökan gäller ändring av detaljplan i syfte att utöka tomtmark genom att ändra allmän 
platsmark till kvartersmark. Fastighetsägarna önskar större yta för att bättre nyttja den nor-
ra 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 mar-
ken och ändra till kvartersmark för bostadsändamål. 

För fastigheten Annelund 2 gäller idag detaljplanen Förslag till stadsplan för Annelunds-
området som vann laga kraft den 31 mars 1976. Nuvarande planbestämmelser anger för 
området allmän plats park eller plantering. 

Fastigheten Annelund 2 omges av allmän platsmark i norr, öst och söder. Väster om fastig-
heten ligger granngården Annelund 1. 

I Simrishamns kommuns översiktsplan Framtiden ligger Annelund 2 inom område för bo-
städer, med förtätningsmöjlighet. 
 
Förvaltningens bedömning är att den ändring av detaljplanen som föreslås, innebär en 
mindre påverkan på den allmänna platsmarken (grönyta) som berörs. Ändringen bedöms 
inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Förvaltningen anser att en ändring av detaljplan för föreslagna åtgärder kan prövas genom 
ett begränsat standardförfarande, vilket innebär samrådshandlingar som kan antas direkt 
om samtliga i samrådskretsen godkänner förslaget. Även Länsstyrelsen ska acceptera för-
slaget. 

Om inte samtliga sakägare och länsstyrelsen godkänner förslaget måste en ändring av de-
taljplan prövas genom standardförfarande, dvs. fler kommunikationssteg.

Finansiering
Sökande bekostar detaljplanearbetet och genomförande. 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 103 forts Dnr 2020/357

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Konsekvenser
Ett positivt planbesked medför att allmän platsmark inom Simrislund minskas då cirka 200 
kvm av den allmänna grönytan som ligger norr om Annelund omvandlas till kvartersmark. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-04
Planbeskeds-/Exploateringskalkyl, 2020-05-14
Bilaga: Flygfoto, översiktsbild, 2020-05-04
Begäran om planbesked, 2020-04-14
Förslag till stadsplan för Annelundsområdet, laga kraft 31 mars 1976 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medge positivt planbesked för ändring av detaljplan för att omvandla allmän plats-
mark till kvartersmark. 

 Planprövning sker i första hand genom begränsat förfarande.
 Planarbete påbörjas efter det att plankostnadsavtal har upprättats och undertecknats. 
 Planhandlingar och utredningar kan upprättas av externa konsulter. 
 Avgift för planbesked faktureras omgående enligt antagen plantaxa.

_______

Beslutet expedieras till:
Lars Mattiasson 
Clara Rockström
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 104 Dnr 2016/474

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Hammenhög 13:12 m fl, antagande 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 juni 2016, § 98, att meddela positivt planbe-
sked för att ta fram en ny detaljplan över skolområdet i Hammenhög. Vid detta tillfälle 
beslutades också att planprövningen sker med standardförfarande. Ansökan om planmedgi-
vande gjordes av fastighetsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen, för att möjliggöra 
framtida försäljning av mark till privata aktörer. 

Syftet med detaljplanen är att reglera markanvändningen så att den stämmer överens med 
den aktivitet som råder i området idag och för att en framtida försäljning av mark till priva-
ta aktörer ska vara möjlig. Vidare är syftet att ta tillvara de kulturvärden som finns inom 
planområdet. 

Förslag till detaljplan för Hammenhög 13:12 m.fl. var föremål för samråd under 
perioden 10 november - 7 december 2018. Inkomna synpunkter under samrådet 
handlade sammanfattningsvis om risker och påverkan på dikningsföretaget, hur 
dagvattenfrågan löses, påverkan på statusen för vattenförekomst (miljökvalitets-
normer, MKN) samt bullerpåverkan och risksituation på grund av farligt gods-
led från väg 9.

Detaljplanen var under perioden 30 november – 28 december 2019 föremål för 
granskning. Totalt kom det in elva synpunkter under granskningsperioden. Läns-
styrelsen hade fortsatt synpunkter gällande risk för översvämning, bullerpåver-
kan och risker på planområdet gällande farligt gods. Planhandlingarna har för-
tydligats avseende risk för översvämning. VA-avdelningen har gjort beräkningar 
för dagvattenpåverkan. Yta avsedd för översvämning har avsatts inom planområ-
dets sydöstra del. Parkmark tas bort i områdets sydöstra del och upphävs. Väg 9 
utgår från planområdet efter Trafikverkets synpunkter. Bullerskyddsbestämmel-
ser har lagts till för att ny bebyggelse och för att skolgård ska följa gällande bul-
lerriktvärden. 

Konsekvenser
Om planen inte antas kommer marken inom Hammenhögs skola inte kunna säljas till pri-
vata aktörer då den tomtindelningskarta som gäller idag hindrar försäljning. Ett upphävan-
de av fastighetsplaner är nödvändig för att medge möjligheter för ändrad fastighetsbildning
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 104 forts Dnr 2016/474

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Finansiering
Samhällsbyggnadsförvaltningen (fastighetsenheten) bekostar framtagande av detaljplanen. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-27
Antagandehandlingar (plankarta, planbeskrivning, behovsbedömning, 2020-05-27
Granskningsutlåtande, 2020-05-27

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Anta detaljplanen för Hammenhög 13:12 m.fl.

 Godkänna granskningsutlåtandet.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsenhet
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 105 Dnr 2018/1073

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av detaljplan för Yxan 1 och del av Simris 206:1, samråd 

Ärendebeskrivning

Fastighetsägarna för Yxan 1 (GRB Österlen Y1 AB) kom den 26 november 2018 in med 
en ansökan om planbesked. Samhällsbyggnadsnämnden beviljade den 31 januari 2019, § 
18 planbesked för ändring av detaljplan i syfte att kunna bedriva bilservice och försäljning 
av nya och begagnade bilar.

Den 13 maj 2019, inkom GRB Österlen Y1 AB (Bil-Bengtsson), med en ny ansökan om 
planbesked för fastigheten Yxan 1 och del av Simris 206:1 i Simrishamn. Den nya ansökan 
gäller ändring av detaljplan i syfte att utöver möjlighet att kunna bedriva bilservice, försälj-
ning 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 30 december 1994 med en 
genomförandetid om 15 år. Nuvarande planbestämmelse anger som ändamål J, industri, 
vilket inte överensstämmer med försäljning av bilar.

På fastigheten finns en större byggnad som avses byggas om och till för Bil-Bengtssons 
verksamhet. Byggnadsnämnden beviljade den 18 december 2018, § 137, tidsbegränsat 
bygglov på två år, för ombyggnad av befintlig byggnad på Yxan 1 och för ändrad använd-
ning från industri till handel. 

För angränsande fastigheter i öster (Hammaren 1, Yxan 3 och 4) gjordes 2015 en ny detalj-
plan 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 verksam-
hetsområde (industriområde) med förtätningsmöjligheter. Området är i nuläget den enda 
industrimark som finns att tillgå i Simrishamn. Genom att tillåta handel inom en del av 
området förändras områdets inriktning.

Förslaget till riktlinjer för etableringar för Simrishamns tätort, som håller på att tas fram 
och förväntas antas av kommunfullmäktige under tidig höst 2020, pekar på vikten av att 
inte planlägga för mer handel i perifera lägen, annars risk för att negativt påverka handeln i 
centrum. Av denna anledning begränsas handelsbestämmelsen till handel utan livsmedel. 
H-bestämmelsen begränsas därför också till Yxan 1. Inom berörda delar av Simris 206:1 
medges JZ -industri och verksamhet.  
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 105 forts Dnr 2018/1073

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utformningsbestämmelser är följande för område med JZH1, JZ, JG: högsta nockhöjd är 8 
meter, största taklutning medges till 22 grader, högsta bebyggelsearea per fastighet är 40 
%. Industrigatan kortas av. JG- drivmedel i planområdets sydöstra hörn. Utfartsförbud i sö-
der. 

Förvaltningens bedömning är att den ändring av detaljplanen som föreslås inte har någon 
påverkan på allmänheten eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Försäljning av kommunal mark
Bil-Bengtsson har förvärvat del av fastigheten Simris 206:1 väster om befintlig byggnad 
(Yxan 1). Bygglov finns för parkering i anslutning till bilförsäljning/ verkstad. Liknande 
behov finns för den södra delen. Framtida parkeringsytor har redovisats.
Förvaltningens bedömning är att även den södra delen kan reserveras för försäljning till 
Bil-Bengtsson som därmed har fyra månader på sig att komma in med bygglovsansökan 
för den södra delen. Med utgångspunkt från kommande planbestämmelser som anger indu-
stri och verksamhet (ej handel).

En oberoende värdering av marken är utförd.

Finansiering
Plankostnadsavtal finns upprättat. I avtalet anges att GRB Österlen Y1 AB (Bil-Bengtsson) 
står för plankostnaderna gällande Yxan 1 och Simrishamns kommun står för plankostna-
derna för Simris 206:1. Planarbetet timdebiteras. 

Konsekvenser
Bil-Bengtsson har ett tillfälligt bygglov för ändrad användning. Om kommunen beslutar 
om att inte utöka handel för Yxan 1 innebär detta att sökanden inte kan fortsätta planpro-
cessen för att kunna bedriva bilservice och bilhandel och övrig handel som sökande önskar 
bedriva i befintlig byggnad.

Om kommunen inte begränsar handelsbestämmelsen till att endast omfatta Yxan 1 (H) 
(befintlig byggnad) kan kommande riktlinjer för etableringar påverkas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-27
Samrådshandlingar (planbeskrivning, plankarta, behov av miljöundersökning), 2020-05-27 
Bilaga: Framtida parkering väster och önskemål om parkering söder om befintlig byggnad.
Exploateringskalkyl, 2020-05-19
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 105 forts Dnr 2018/1073

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna planhandlingar för Yxan 1 och del av Simris 206:1 för samråd.

 Reservera södra delen av fastigheten Simris 206:1 för GRB Österlen Y1 AB i fyra 
månader enligt riktlinjer för markanvisning samt sälja marken på delegation då 
bygglovet för tillkommande parkeringsytor vunnit laga kraft.

_______

Beslutet expedieras till:
GRB Österlen Y1 AB (Bil-Bengtsson)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 106 Dnr 2020/405

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Arrende - restaurangrörelse på torget i Kivik 

Ärendebeskrivning

Eva och Åke Gilck arrenderar del av Mellby 3:121 för restaurangrörelsen ”Eva på torget” i 
Kivik. Arrendeavtalet löper på ett år i taget. Restaurangrörelsen är nu föremål för försälj-
ning och den tilltänkta köparen är beroende av en längre arrendeperiod för att kunna erhål-
la nödvändiga lån från banken. Eva och Åke Gilck har därför kommit in med ett önskemål 
om att få skriva ett nytt avtal, tänkt att ersätta dagens avtal, med en arrendeperiod om 9 år 
och 364 dagar med möjlighet till förlängning i femårsperioder. Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen har låtit en oberoende värderare räkna fram en marknadsmässig arrendeavgift. Det 
nya arrendeavtalet föreslås tecknas med Eva och Åke Gilcks företag: Gilck Mat & Vin AB 
för att därefter, förutsatt jordägarens skriftliga samtycke, kunna överlåtas till köparna när 
köpet är genomfört.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-14
Förslag till nytt arrendeavtal med Gilck Mat & Vin AB
Värdeutlåtande avseende arrendebelopp, Värderingsbyrån i Syd AB, 2020-05-27
Eva och Åke Gilcks önskemål om nytt arrendeavtal, framfört av mäklare Marcus Ekström, 
e-post 2020-05-05
Nuvarande arrendeavtal med Eva och Åke Gilck, undertecknat 2009-03-02

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna förslag till nytt arrendeavtal med Gilck Mat & Vin AB, med en arrende-
period om 9 år och 364 dagar med möjlighet till förlängning i femårsperioder.

_______

Beslutet expedieras till:
Gilck Mat & Vin AB
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 107 Dnr 2016/376

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gatukostnadsutredning Skansen, antagandehandling 

Ärendebeskrivning

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) har en kommun rätt att ta ut ersättning från berörda fas-
tighetsägare i samband med upprustning eller nyanläggning av allmän plats inom detalj-
plan med kommunalt huvudmannaskap. I de flesta exploateringsfall blir det redan i plan-
processen tydligt att det är exploatören/exploatörerna som har hela nyttan av utbyggnaden 
av allmän plats och man kommer då överens med kommunen om en fördelning av kostna-
derna och reglerar det som överenskommits i ett eller flera genomförandeavtal (vanligen 
ett avtal med varje exploatör). Skansenområdet utgör ett större område, en ny stadsdel, i 
Simrishamn och då framgår sambanden mellan exploatör och nytta inte lika tydligt.

Mot denna bakgrund har samhällsbyggnadsnämnden valt att gå vidare med en gatukost-
nadsutredning i vilken de preliminära kostnaderna och fördelningen av desamma åskådlig-
görs. Gatukostnadsutredningen handläggs enligt Plan- och bygglagens (2010:900) regler 
för gatukostnadsutredningar. Processen för gatukostnadsutredningen liknar den för detalj-
planen med samråd, granskning och antagande. När gatukostnadsutredningen är antagen 
ligger den till grund för kommunens uttagande av ersättning av de berörda fastighetsägar-
na. Samhällsbyggnadsnämnden godkände granskningshandlingarna 24 oktober 2019, § 
228. 

Handlingarna har varit föremål för granskning under tiden 11 november till 2 december 
2019. Handlingarna har under granskningstiden funnits tillgängliga på Simrishamns kom-
muns hemsida, i Stadshusets foajé och på Simrishamns bibliotek, samt sänts till berörda 
sakägare och myndigheter. Totalt har det inkommit tre yttranden under granskningstiden 
samt ytterligare ett yttrande efter att granskningstiden gått ut.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att de under granskningstiden inkomna syn-
punkterna i yttrandena föranleder en ändring av förslaget. Gatukostnadsutredningen har 
alltså inte ändrats efter att ha varit utställd för granskning. Det är samma handlingar som 
nu föreslås för antagande, som var föremål för granskning.

Förvaltningen vill förtydliga att gatukostnadsutredningen sätter andelstal för de olika mar-
kägarna och fastställer en takkostnad för varje andelsområde. Gatukostnadsutredningen 
lägger inte fast en viss nivå på utförandet av området. Minskade kostnader i gatukostnads-
utredningen ger en sänkt takprisnivå för markägarna, men tar samtidigt bort möjligheten 
för kommunen att få kostnadstäckning vid en återgång till den nivå på utförande som redo-
visas i gestaltningsprogrammet.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 107 forts Dnr 2016/376

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utredning
Simrishamns kommun har påbörjat arbetet med att omvandla Skansenområdet, beläget 
precis söder om järnvägsstationen, från ett industriområde till ett område med blandad be-
byggelse. Området omfattar totalt sett cirka 10 hektar mark och kommer att byggas ut i 
etapper. Detaljplanen för den första etappen vann laga kraft den 5 april 2017. I den första 
etappen var kommunen den största markägaren och två exploatörer gavs möjlighet att byg-
ga flerbostadshus - Simrishamns Bostäder AB:s två hus är redan byggda och inflyttade 
medan Sundprojekt AB påbörjade sin byggnation under hösten 2019. Fördelningen av 
kostnaderna för utbyggnaden av allmän plats inom Skansen etapp I reglerades i ett genom-
förandeavtal med respektive exploatör.

Samhällsbyggnadsnämnden antog den 26 januari 2017, § 14, ett gestaltningsprogram för 
hela området i syfte att samordna och säkra utformningen av gator, parker, natur, torg, 
stråk samt gestaltning av byggnader. Konsultföretaget WSP har, på kommunens uppdrag, 
illustrerat de allmänna platserna inom Skansenområdet utifrån gestaltningsprogrammet och 
även gjort en kostnadsuppskattning av genomförandet. Övriga kostnader, såsom till exem-
pel för fastighetsbildning, har uppskattats schablon- och erfarenhetsmässigt. Kostnadsupp-
skattningen är preliminär och kommer att behöva justeras under processens gång.

Förslaget till detaljplan för etapp II omfattar nästan all allmän platsmark i hela Skansenom-
rådet. Den största markägaren i etapp II är Simrishamns Näringslivsutveckling AB men 
upprustningen och utbyggnaden av allmän plats inom etapp II är till nytta för fastigheter 
även utanför planområdet. WSP:s beräkningar, samt de faktiska kostnaderna för utbyggnad 
av allmän platsmark i etapp I, ligger till grund för kostnadsuppskattningen i förslaget till 
gatukostnadsutredning.

Processen för gatukostnadsutredningen liknar den för detaljplanen – samråd, granskning 
och antagande - och löper ofta parallellt med planprocessen. Likt detaljplanen kan antagan-
debeslutet för gatukostnadsutredningen överklagas. Gatukostnadsutrednings- och detaljpla-
neprocesserna har i stort sett gått hand i hand - gatukostnadsutredningen och detaljplanen 
för Skansen etapp II var båda ute på granskning samtidigt. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 29 april 2020, § 82, att föreslå Kommunfullmäktige 
att anta detaljplanen för etapp II.

Efter det att gatukostnadsutredningen var utställd för samråd ändrades den ursprungliga 
kalkylen som utgick från att WSP:s prissatta tolkning av gestaltningsprogrammet skulle 
utföras i sin helhet. Följande revideringar föreslogs:

 Minskat pålägg för oförutsedda utgifter
 Minskad kostnad för rivning
 Minskade anläggningskostnader för gata genom

o Att smågatsten till viss del ersätts med asfalt
o Minskade kostnader för regnbäddar
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 107 forts Dnr 2016/376

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Gummiasfalt på lekplats ersätts med gräs tills dess att lekplatsutrustning uppförs
 Järnstaket vid gångtunnel utgår
 Kalkylerad mur runt fornlämningsområde utgår
 Tre kalkylerade bord vid sittplatser utgår
 Antalet lekredskap minskas i nuläget och resterande lekutrustning utförs senare
 Fem kalkylerade utegym utgår
 Grillplats utgår
 Minskad kostnad för kalkylerade mindre byggnadsverk
 Effektbelysning vid torgen och tunneln utgår (standardbelysning påverkas inte)

Revideringen innebar att takkostnaden för gatukostnadsuttaget sänktes med knappt 10 
mnkr från 52 299 805 kr till 42 458 672 kr vilket gav att summan att fördela på berörda 
fastighetsägare sänktes från 50 886 465 kronor till 41 045 332 kronor. 

Efter samrådet reviderades även fördelningstalen utifrån ändringar i detaljplanen och be-
fintliga verksamheters synpunkter.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-08
Granskningsutlåtande – gatukostnadsutredning för Skansen, 2020-05-12
Förslag till gatukostnadsutredning för Skansen, Simrishamn, 2019-10-18
Plankarta för detaljplan för Garvaren 3 med flera (Skansen etapp I)
Plankarta för detaljplan för Garvaren 13 med flera (Skansen etapp II)
Illustration utveckling Skansen
Skansen presentation markplanering februari 2019
Gestaltningsprogram för Skansen SBN 2017-01-26, § 14

Överläggningar

Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering redogör för utlåtande från Christian Ahnbom 
avseende granskning av gatukostnadsutredning och tjänsteskrivelsen utifrån synpunkter 
som redovisas i granskningsutlåtandet angående gatukostnadsutredningen för Skansen. 
Uppdraget till Ahnbom var att göra en bedömning om de överensstämmer med gällande 
lag. 

26



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 107 forts Dnr 2016/376

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Anta gatukostnadsutredningen för Skansen, Simrishamn.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 108 Dnr 2020/406

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Bostadstomter Simris by, fribyggartomter 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2017, § 71, efter förslag från samhällsbygg-
nadsnämnden den 9 mars 2017, § 44, att de 13 bostadstomterna inom ”Detaljplan för Sim-
ris 206:1, Simris 206:18 m.fl. i Simris” skulle säljas som en enhet till en exploatör i stället 
för en och en. Exploatören skulle väljas ut genom anbudsförfarande. Samhällsbyggnads-
nämnden gavs i uppdrag att gå ut med en anbudsförfrågan och upprätta ett genomförande-
avtal med vinnande exploatör. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därefter, den 7 de-
cember 2017, § 210, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att bjuda in till en 
markanvisningstävling för området.

Bakgrunden till att det aktuella bostadsområdet skulle anvisas till en och samma exploatör, 
i stället för en och en till privatpersoner, var att varken gator eller VA var utbyggda i områ-
det och att det skulle bli förhållandevis dyrt att bygga ut all infrastruktur för att kommunen 
kanske skulle sälja någon enstaka tomt. 

Det finns flera anledningar till att samhällsbyggnadsförvaltningen ännu inte bjudit in till 
markanvisningstävling för området. Ungefär vid samma tidpunkt bjöd förvaltningen in till 
en markanvisningstävling avseende del av Mellby 27:52 och 3:121 i Kivik och förutom att 
arbetet med en markanvisningstävling är omfattande, bedömdes exploatörstrycket i Sim-
rishamns kommun inte vara tillräckligt stort för att anordna två tävlingar samtidigt. Dess-
utom måste kommunen anlägga ett fördröjningsmagasin för dagvatten innan tomterna i 
Simris blir byggklara.

Situationen idag är delvis annorlunda. År 2017, när samhällsbyggnadsnämnden tog beslut 
om markanvisningen av tomterna, hade kommunen flera fribyggartomter till försäljning 
inne i Simrishamns tätort. Idag har kommunen nästan inga tomter kvar inne i Simrishamn. 
Även om samhällsbyggnadsförvaltningen skulle utreda möjligheten till fler bostadstomter 
inne i Simrishamn, så är det en process som tar många år. Tills dess bedömer förvaltningen 
att tomterna i Simris, som ju ligger nära Simrishamns tätort, skulle kunna utgöra ett intres-
sant alternativ för den som är intresserad av en fribyggartomt. Inte minst på grund av att så 
många intresserade hört av sig om de nya fribyggartomterna i Gröstorp, som ju också lig-
ger nära Simrishamns tätort, redan innan de har hunnit bjudas ut till försäljning.

Området i Simris är trevligt beläget och i och med projektet som syftar till att göra Simris 
självförsörjande på el, är bedömningen att området skulle kunna bli attraktivt att flytta till.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 108 forts Dnr 2020/406

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

För att inte hamna i den situation, som ursprungligen gjorde att Samhällsbyggnadsnämn-
den och Kommunfullmäktige beslutade om att bjuda ut området som en helhet, i stället för 
styckevis, föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att området delas upp, så att de sju tom-
terna väster om Lerehöjsvägen (Simris 206:23-29) bjuds ut i en markanvisningstävling till 
en exploatör medan de sex tomterna norr/söder om Lerehöjsvägen (Simris 206:19-22 och 
206:30-31) prissätts och säljs som fribyggartomter. På så vis kan utbyggnaden av infra-
strukturen motiveras samtidigt som kommunen kan erbjuda fribyggartomter.

Innan tomterna kan börja säljas måste dagvattenmagasinet anläggas och VA och gata mås-
te också byggas ut i området. Markanvisningstävlingen bör dessutom avvakta pågående 
markanvisningstävling för Joneberg 3.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-14
Kartskiss visande bostadstomterna och den föreslagna uppdelningen 
Detaljplan för del av Simris 206:1, 206:18 m.fl. i Simris

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Sälja bostadstomterna Simris 206:19-22 och 206:30-31, efter ny prissättning, var 
för sig som fribyggartomter.

 Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag att bjuda in till en markanvisningstävling 
kvarstår avseende bostadstomterna Simris 206:23-29. Genomförs under hösten 
2020.

_______

 

29



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 109 Dnr 2015/377

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Återremiss, detaljplan för Sandby 65:2-5, samråd 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden återremitterade den 29 april 2020, § 78, ärendet avseende be-
slut om att godkänna utskick av samrådshandlingar för förslag till detaljplan för fastighe-
terna Sandby 65:2-5 samt del av Sandby 64:1.

Ärendet återremitterades för fortsatt/fördjupad utredning avseende omfattning/möjlighet att 
fortsätta planarbetet utifrån dagens regelverk med minsta möjliga miljöpåverkan och arki-
tektur som väl smälter in i miljön.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 september 2015, § 143, om positivt planmed-
givande efter att fastighetsägarna till Sandby 65:2-5 ansökt om planbesked. 

Syftet med planen är att pröva att ändra markanvändningen till kvartersmark för bostadsän-
damål på mark som i gällande detaljplan är avsedd för hotell, restaurang och handel. En 
stor del av området planläggs om som naturmark och befintlig väg planläggs för sitt ända-
mål. 

I översiktsplanen är Kyhl Mälarhusen ett område som är restriktivt för ny bebyggelse vil-
ket innebär att områdets natur- och landskapsvärden ska värnas. Då marken redan delvis 
anses vara ianspråktagen bedöms inte detaljplaneförslaget strida mot översiktsplanens in-
tentioner. Förslaget innebär också att den största delen av området blir naturmark vilket 
skyddar befintliga naturvärden och de för området aktuella riksintressena (Riksintresse för 
friluftsliv, Riksintresse för högexploaterad kust).

Området omfattas sedan lång tid av detaljplan. För Sandby 65:2, 65:3 och 65:4 anger gäl-
lande detaljplan från 1973 kvartersmark för hotell-, restaurang- och handelsändamål. För 
Sandby 65:5 anger gällande detaljplan från 1953 kvartersområde för bostadsändamål.

Gällande detaljplan från 1973 anger också allmän platsmark väg och park för område nord-
väst och nordöst om rubricerade fastigheter. Vägområdet är inom fastigheten Sandby 64:1 
och parkmarksområdet är inom Sandby 64:44.

De rubricerade fastigheterna har stått obebyggda under mer än tio års tid. Tidigare inhyste 
området en restaurang- och en hotellbyggnad. Mälarhusens restaurang ska ha uppförts un-
der slutet av 1930-talet. Restaurangbyggnaden brann ner i slutet av 1950-talet och en ny 
restaurang uppfördes efter branden. Från cirka 1990 stod byggnaderna oanvända innan de 
revs under början av 2000-talet.
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§ 109 forts Dnr 2015/377

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Området ligger kustnära, cirka 225 meter från strandlinjen och på nivåer mellan strax un-
der +3 m och den högsta i nordväst på lite över +6 m över havet. I översiktsplanen framgår 
att det vid en extremsituation i ett förändrat klimat finns en teoretisk risk att de skyddande 
sanddynerna kan överspolas av vågor. Grundvattnet, som kustnära och med sandiga mar-
ker, stiger lika mycket som havet vid en höjd havsnivå, står redan idag högt inom området. 
Nivåerna ligger mellan 1,5 – 2,5 m under markytan. Som en första åtgärd har bestämmelse 
om att ingen ny bebyggelse får uppföras under +3,5 möh förts in på plankartan. 
Kommande planprocessen kan visa om bebyggelse är lämplig och om åtgärder blir nöd-
vändiga att vidta. 

Planprövning sker genom standardförfarande. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-06
Behovsbedömning, 2020-04-29
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-04-29, § 78
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-09
Plankarta, samrådshandling 2020-03-24
Planbeskrivning, samrådshandling, 2020-03-24
Illustrationskarta, samrådshandling 2020-03-24
Detaljplan-byggnadsplan för Sandby 65:1 m fl 1973-04-27
Detaljplan-byggnadsplan för Sandby 3, 17, 21, 22 m fl 1953-07-03

Förslag till beslut på sammanträdet

Thomas Paulsson (SD): Avslag, processen ska avbrytas.
Carl-Göran Svensson (C): Godkänna detaljplaneförslaget för samråd, enligt samhälsbygg-
nadsförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat att godkänna 
detaljplaneförslaget för samråd.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna detaljplaneförslaget för Sandby 65:2-5 samt del av Sandby 64:1 och 64:4 
för samråd. 
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§ 109 forts Dnr 2015/377

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reservationer

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

_______

Beslutet expedieras till:
Joakim Håkansson
Michael Cocozz
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§ 110 Dnr 2020/407

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hastighetsbegränsning på Järnvägsgatan (synpunkter från Barn- och 
utbildningsnämnden) 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beviljade den 27 augusti 2019 § 83, Förskolan Läris anhål-
lan om att utöka antalet platser från 24 platser till 34 platser från och med 15 september. I 
samband med detta beslutade barn- och utbildningsnämnden även att uppmärksamma sam-
hällsbyggnadsnämnden på att hastigheten för trafiken längs med gatan är hög med tanke på 
att det är många barn i rörelse. Beslutet inkom till förvaltningen den 17 december 2019 och 
delgavs Samhällsbyggnadsnämnden 30 januari 2020.

Längs med Järnvägsgatan är hastigheten i dagsläget 30 km/timme, vilket är en lämplig 
hastighet för ett innerstadsområde. För förskola rekommenderas 40 km/timme, då barn på 
förskola ska följas av en vuxen. För grundskolor gäller 30 km/timme. 
En utökning av gångfartsområdet till stationen skulle medföra stora kostnader för kommu-
nen då en ombyggnation av Järnvägsgatan skulle krävas för att uppfylla kraven på gång-
fartsområde.

Förvaltningens förslag är att tillfälligt sätta upp en elektronisk hastighetsvisartavla som påmin-
ner bilisterna om gällande hastighetsbegränsning. Samtidigt ger tavlan förvaltningen statistik 
om hastigheterna längs Järnvägsgatan.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-05
Barn- och utbildningsnämnden beslut, 2019-08-27, § 83

Finansiering

Det medför endast små kostnader för förvaltningens eget arbete med flytt av elektronisk 
hastighetsvisartavla, men om gatan omvandlas till gångfartsområde så medför det stora 
kostnader som inte finns med i nuvarande budget.
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§ 110 forts Dnr 2020/407

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 informera Barn- och utbildningsnämnden om 
o att Järnvägsgatan har en för verksamheten lämplig hastighet,
o en elektronisk hastighetsvisartavla kommer sättas upp under perioder för att 

påminna bilister om gällande hastighetsbegränsning.

_______

Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 111 Dnr 2019/535

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion - Utredning om solpaneler placerade på kommunala fastigheter - 
återremiss för redovisning av utredning 

Ärendebeskrivning

Mats Sundbeck och Ingemar Hansson (V) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslu-
tar att:

- Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten av optimala place-
ringar av solpaneler på kommunens fastigheter

- De verksamheter som redan idag har kapacitet att installera solpaneler på fastighe-
ter ges ekonomiska möjligheter till detta i 2020 års budget.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2019, § 64 informerades om att mo-
tionen remitterats till samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden återremitterade vid sammanträde den 29 april 2020, § 88 ru-
bricerat ärende för redovisning av utredning om möjligheten av optimala placeringar på 
kommunens fastigheter (utredningen saknades bland beslutsunderlagen när nämnden skulle 
ta ställning i ärendet).

Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar utredning i bilaga daterad den 13 september 
2019. Observera att utredningen inte har tagit hänsyn till de fysiska förutsättningarna för en 
installation av solpaneler. Detta måste utredas vidare för att mer i detalj kunna planera för 
en fortsättning av investeringsprojekt 12402, se nedan. 

Förvaltningen föreslår bifall av den del av motionen som föreslår att de verksamheter som 
redan idag har kapacitet att installera solpaneler på fastigheter ges ekonomiska möjligheter 
till detta i 2020 års budget. Kommunfullmäktige beslutade 30 mars 2020, § 66, att godkän-
na förslag till investeringsbudget 2020 till 2022 för den skattefinansierade verksamheten 
inom samhällsbyggnads-nämndens ansvarsområde, vari ingår 3 mnkr för 2020 projekt 
12402 Solceller installation. Detta projekt avser installation av solceller på Korsavadshal-
lens tak, vilket i praktiken kommer att genomföras 2021 pga. att brister i takets konstruk-
tion måste åtgärdas först och medel till detta föreslås i investeringsbudget för 2021.

Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden i investeringsbudget-skrivelse för 
2022-2026 planerar för en fortsättning av investeringsprojekt 12402 Solceller, installation.
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§ 111 forts Dnr 2019/535

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-15
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-04-29, § 88
Bilaga – utredning, 2019-09-13
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2019-03-25, § 64
Motion från Mats Sundbeck och Ingemar Hansson (V), 2019-03-20

Förslag till beslut på sammanträdet – Återremiss

Mats Sundbeck (V): Återremittera ärendet för fortsatt utredning enligt följande:

Att aktuella objekt för solpaneler undersöks utifrån väderstreck, solinflöde, takvinkel och 
eventuellt andra viktiga parametrar för att prioritera de fastigheter som är realistiska att 
förse med solpaneler. I ett andra skede undersöka aktuella taks bärkraft. Ärendet komplet-
teras med en investeringskalkyl på de fastigheter som blir aktuella.

Mats Arnoldsson (L) Enligt Mats Sundbecks förslag om återremiss.

Beslutsgång återremiss

Ordförande ställer proposition på Mats Sundbecks förslag om återremiss och finner att 
nämnden beslutat återremittera ärendet.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt utredning;

Aktuella objekt för solpaneler undersöks utifrån väderstreck, solinflöde, takvinkel och 
eventuellt andra viktiga parametrar för att prioritera de fastigheter som är realistiska att 
förse med solpaneler. I ett andra skede undersöka aktuella taks bärkraft. Ärendet kom-
pletteras med en investeringskalkyl på de fastigheter som blir aktuella.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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§ 112 Dnr 2018/145

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

MKV - Morgondagens kommunala vattenrening, slutredovisning - rättel-
se enligt Förvaltningslagen 36 § 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 februari 2020, § 38, att godkänna projektslut-
rapport för Morgondagens Kommunala Vattenrening.

Det har i efterhand uppmärksammats att det i bilaga 1 till projektslutrapport MKV 2019-
10-23 fanns tryckfel avseende den totala investeringsbudgeten samt kostnadsutfallet och 
måste därför ändras genom en rättelse enligt 36 § förvaltningslagen. Rättelserna är gjorda i 
redovisad Bilaga 1 till projektslutrapport 2020-05-11.

Tryckfelet som avser den totala investeringsbudgeten var att det tidigare angavs 30 
034 282 kr, den rätta siffran ska vara 30 081 000 kronor.

Tryckfelet som avser det redovisade kostnadsutfallet var att det tidigare angavs 29 669 437 
kr, den rätta siffran ska vara 29 681 773 kronor.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-14
Bilaga 1 till projektslutrapport MKV rev 2020-05-11
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-02-27, § 38
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-19
Projektslutrapport Morgondagens Kommunala Vattenrening (MKV), 2019-10-23
Bilaga 1 till projektslutrapport MKV 2019-10-23

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Godkänna de rättelser enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900) som anges i ärendet 
ovan till projektslutrapporten för Morgondagens Kommunala Vattenrening.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 113 Dnr 2018/858

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för del av Mellby 27:52 och Mellby 3:121 i Kivik - samråd 

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 2017, § 209, att en markanvisnings-
tävling för fastigheterna Mellby 27:52 och Mellby 3:121 skulle anordnas. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 16 augusti 2018, § 149, att uppdra åt samhällsbygg-
nadsförvaltningen att ta fram ett planavtal och markanvisningsavtal mellan Simrishamns 
kommun och förslagsställaren till vinnande tävlingsförslag ” Kiviks trädgårdar”.

Markanvisningsavtal godkändes 21 november 2019, § 255, av samhällsbyggnads-nämn-
den. Slutgiltigt beslut, antagandebeslutet togs av kommunfullmäktige den 27 januari 2020, 
§ 12.

Planprogram godkändes den 30 januari 2020 § 16, av samhällsbyggnadsnämnden och har 
varit föremål för programsamråd under perioden 8 februari till 6 mars 2020. Totalt inkom 
17 yttranden, vilka i huvudsak berör:

o Exploateringsgrad
o Utformning av byggnader
o Föreslagen bebyggelses harmoniering med Kiviks äldre centrala delar
o Markföroreningar
o Dagvatten och påverkan på vattentäkt/recipient
o Trafikbuller
o Risk vid transporter av farligt gods
o Anslutning till väg 9 och möjlighet för gång- och cykelresenärer
o Konsekvensbeskrivning av påverkan på riksintressen
o VA och dricksvatten
o Ianspråktagande av äppelodling

Förvaltningen har tagit hänsyn till dessa synpunkter och de har i relevanta delar arbetats in 
i planförslaget. 

Syftet med detaljplanen är pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse. Förslaget innebär 
en utbyggnad av småhusbebyggelse, ca 35 enheter, med trädgårdar och gemensam grönyta.

Bostäder planeras att utformas som äganderätter med en samfällighet som ansvarar för 
gemensamma grönytor. Gata inom området föreslås ha kommunalt huvudmannaskap och 
benämnas lokalgata. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planområdet ligger i Kivik och är ca 16 000 kvm stort. Området utgörs av delar av fastig-
heterna Mellby 3:121 och 27:52. Markägare är Simrishamns kommun.

Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv, turism och rörligt friluftsliv, högexplo-
aterad kust samt påverkansområde för Försvarsmakten. 
Området är utpekat som utbyggnadsområde för bostadsändamål i gällande översiktsplan 
och enligt policy för utbyggnad vid Ravlunda skjutfält är området inom den ortsavgräns-
ning där nya bostäder kan byggas ur bullersynpunkt. 

Planområdet är idag jordbruksmark som utgörs av äppelodling. Då DDT ofta användes 
som bekämpningsmedel i äldre fruktodlingar har en miljöteknisk markundersökning tagits 
fram. Denna undersökning visade förhöjda halter av DDT varför en saneringsplan ska tas 
fram. 

Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde för vattentäkt. Planförslaget anpassas 
till gällande vattenskyddsföreskrifter.  

Då planområdet är beläget intill väg 9 har förslaget anpassats utifrån bullerutredning och 
utredning om risk vid farligt led för farligt gods. 

På grund av VA-situationen kan inte slutligt beslut, antagandebeslut, fattas för planförsla-
get förrän år 2021, efter det att reningsverket är utbyggt och överföringsledningen för 
dricksvatten från Brösarp till Kivik är i drift. För planprocessen innebär detta ingen förse-
ning då tidplanen, utifrån planförfarande med sina ingående steg, följer denna tidplan. 

Finansiering
Plankostnadsavtal är upprättat och undertecknat. 
Avstyckning av fastigheter inom planområdet skall genomföras. Lantmäteriförrättningar 
bekostas av exploatör. 
För genomförande av detaljplan upprättas genomförandeavtal mellan kommun och exploa-
tör.
Nödvändiga utredningar bekostas av exploatör. Förutom miljöteknisk markundersökning 
som bekostas av kommunen. Även sanering bekostas av kommunen. 

Konsekvenser
Detaljplaneförslaget följer ställningstagande i översiktsplanen där området är utpekat som 
bebyggelseområde. Förslaget innebär att bostadsbeståndet i Kivik ökas, vilket medför att 
inflyttning till orten kan öka.
Om förslaget inte godkänns stagnerar möjligheten för ny bostadsbebyggelse i Kivik, som 
är en utpekad basort för utveckling i översiktsplanen.

Här lämnas förslag till beslutsförslag. Detta återges automatiskt i protokollet
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-14
Exploateringskalkyl, uppdaterad 2020-05-19
Planhandlingar, 2020-05-19
Programsamrådsredogörelse 2020-05-18
Miljöundersökning, 2020-05-18

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna detaljplan för del av Mellby 27:52 och del av Mellby 3:121 för samråd. 
 Godkänna miljöundersökningen. 
 Godkänna programsamrådsredogörelsen. 

_______

Beslutet expedieras till:
Stadstudio – Kiviks Bostads AB
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§ 114 Dnr 2020/419

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Uppdrag om utredning - centralt belägen lokal i Simrishamn för gymna-
sieskola 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 7 april 2020, § 46, att uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda möjligheterna och kostnaderna för en omlokali-
sering av Österlengymnasiets verksamheter till centralt belägna lokaler i Simrishamn, att i 
samband med utredning presentera en tidplan och att inkomma med utredning senast 10 
maj 2020. Utskottet beslutade vidare att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att 
bifoga en kartbild över vad barn- och utbildningsnämnden avser med central belägna loka-
ler.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 28 april 2020, § 59, att ställa sig bakom barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 7 april 2020, § 46, och att rätta beslut i den del 
det rör uppdragstagare och översänder uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-25
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2020-04-28, § 59
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-04-07, § 46

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Uppdra åt förvaltningen att översiktligt utreda möjligheterna och kostnaderna för en 
omlokalisering av Österlengymnasiets verksamheter till centralt belägna lokaler i 
Simrishamn, att i samband med utredning presentera en tidplan och att inkomma 
med utredning senast vid nämndens sammanträde i juni 2020.

Protokollsanteckning

Nämnden godkänner följande protokollsanteckning från Lars Johansson (S): OPPS-grup-
pen anser att uppdraget tillkommit på ett lagstridigt sätt.
_______

Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden (för kännedom)
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§ 115 Dnr 2020/504

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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 samhällsbyggnadsnämnden. I skrivel-
sen framför han en önskan från SD 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 BESLUT

 Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningar och lämna be-
slutsförslag.

_____
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§ 116 Dnr 2019/1185

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Erik Månsson - Sjöfartsplats på Gjute-
riplanen 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag inkom den 20 november 2019 från Erik Månsson, Simrishamn:

”Med tanke på att Simrishamn en gång varit en betydande handels- och sjöfartsstad, vill 
jag härmed lämna ett förslag till en någon enkel sjöfartsplats, som skulle i någon mån er-
sätta den som kommunen lät ta bort. Platsen skulle jag kunna tänka mig, Gjuteriplanen, 
där man flyttar ut en del av det som fanns på den gamla Sjöfartsplatsen, t ex till en början, 
den lilla styrhytten, luftpumpen och en del annat, som jag förmodar är sparat, detta kunde 
kompletteras efter hand. Kring detta görs, ungefär som man gjort uppe på Möllebacken 
kring Karin Norelius konstverk, med enkla, lågväxande planteringar och en del bänkar 
som folk kan slå sig ner och njuta av den fina utsikten. Detta, tror jag, skulle kunna bli en 
inbjudande vy, inte bara för oss Simrishamnare, men väl för de turister som besöker vår 
stad, ofta kommande, via Iskällarbacken, ner mot hamnen.” 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 att överlämna medborgarförslaget 
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Peter Månsson (för Erik Månsson), bjöds in att presentera medborgarförslaget vid sam-
hällsbyggnadsnämndens sammanträde den 30 januari 2020, men anmälde förhinder.

Delar av utrustningen och fiskeredskapen som fanns på Sjöfartsplatsen togs bort på grund 
av att en del var trasiga, och resterande delar flyttades till Timmernabben i Mönsterås kom-
mun, Kalmar län, där båten var byggd. 
Övriga delar av medborgarförslaget föreslås utgöra ett underlag till det pågående projektet 
med Centrumutveckling i Simrishamn, ett projekt som syftar till att göra stadskärnan mer 
inbjudande.  

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-04
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-01-30, § 3
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-12-16, § 279
Medborgarförslag från Erik Månsson, 2019-11-20
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Avslå den del av medborgarförslaget som avser att återställa delar av utrustningen 
som fanns på Sjöfartsplatsen då dessa delar har flyttats till Timmernabben i Möns-
terås kommun, Kalmar län. 

 Anse medborgarförslaget i övriga delar besvarat då det föreslås utgöra ett underlag 
till det pågående projektet med Centrumutveckling i Simrishamn, ett projekt som 
syftar till att göra stadskärnan mer inbjudande.  

_______

Beslutet expedieras till:
Peter Månsson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Svar på medborgarförslag från 10 personer bosatta i Baskemölla - Höj-
ning av förbrukningsavgifterna för dricksvatten 

Ärendebeskrivning

10 personer bosatta i Baskemölla skriver i medborgarförslag:

”Vi föreslår att kommunen inför högre rörliga avgifter för dricksvatten. Prishöjningen bör 
utformas så att kubikmeterpriset successivt stiger för en förbrukning som överstiger en 
rimlig normalförbrukning. Prishöjningen bör ingå i ett informations- och utbildningspro-
gram för en förbättrad hushållning med vattnet. Vattenkonsumenterna bör återföras infor-
mation om resultatet av besparingen, tex genom kvartalsvisa sammanställningar, område 
för område, publicerade på kommunens hemsida. Erfarenheterna från andra länder och 
kommuner bör tas tillvara. Vi föreslår också att varje hushåll, efter en översyn av mät-
nings- och avgiftssystemet, ska betala en avgift beräknad på den egna vattenförbrukning-
en. 

Bakgrund: 
Enligt Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) ligger grundvattennivån i stora och 
små magasin i Skåne under hösten 2019 under normalnivån. Läget har varit likartat under 
större delen av 2019. Enligt SGU kommer grundvattentillgången i framtiden att förändras 
på grund av förväntade klimatförändringar. Till följd av en längre vegetationsperiod kan 
exempelvis grundvattenbildningen i södra Sverige minska med 15-20%. 
Detta ställer stora krav på kommunerna som ska vidta åtgärder för att säkra tillgången på 
dricksvatten. 
I Simrishamn vidtas en rad tekniska åtgärder i syfte att säkra denna tillgång. Bland annat 
förbättras reningsverken och förberedelser görs för att använda renat avloppsvatten för 
bevattning. Till detta har kommunen en rådgivning till medborgarna med syftet att förbru-
karna ska bli bättre på att hushålla med vattnet. Åtgärderna är bra, men de är sannolikt 
otillräckliga.

Simrishamns kommun är, till skillnad från flertalet svenska kommuner, i det närmaste helt 
beroende av stora grundvattentäkter för sin dricksvattenförsörjning. Förhållandena är 
likartade i Danmark. Där har man infört en miljöavgift som läggs ovanpå vattenavgiften. 
Syftet har varit att säkra den framtida vattenförsörjningen för allmänheten och för indu-
strin, i synnerhet jordbruket. Åtgärden har inneburit en betydande sänkning av vattenkon-
sumtionen i landet. 
Vi anser att Simrishamns kommun nu bör vidta liknande åtgärder. Nuvarande rörliga av-
gift i Simrishamn, 2 öre per liter, speglar på inget sätt produktens höga värde för allmän-
heten och för industrin. Priset på vatten har också dålig koppling till det faktum att grund-
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

vatten är en begränsad och minskande resurs. Samma brister finns i systemet med den fas-
ta avgiften för lägenheter.

Simrishamns vattenavgift domineras, jämfört med tex Tomelilla, Ystad, Kristianstad och 
Helsingborg, av en hög fast och en låg rörlig avgift. Detta gynnar inte sparsamhet. Kom-
munen bör därför ändra vattenavgifterna så att den fasta sänkes och den rörliga höjes.

Med en högre rörlig avgift, som dessutom blir progressiv över en normalförbrukning, kan 
man skapa en lämplig priskänslighet.”

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2019, § 280 att över-
lämna förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Representanter för förslagsställarna presenterade förslaget vid nämndens sammanträde den 
30 januari 2020, § 4.

Utredning

Simrishamns kommuns VA-avgifter är idag utformade utifrån de lokala förutsättningarna 
som finns i kommunen. Med en stor andel semesterboende så behövs en taxestruktur som 
medger att VA-verksamheten är självfinansierad över tid.

Genom att ha en högre fast avgift så säkerställer vi att intäkterna som krävs för att VA-
verksamheten täcks utan att det drabbar de som bor i kommunen året runt. Den nuvarande 
VA-anläggningen består av cirka 150 mil ledningsnät, och runt 90 anläggningar såsom 
vattenverk, reningsverk, tryckstegringsstationer, pumpstationer och reservoarer.
Dessa anläggningar medför utgifter oberoende av hur mycket vatten som produceras eller 
renas. 

För att ha en jämn och förutsägbar VA-taxeutveckling så krävs en balanserad fördelning 
mellan de fasta och rörliga avgifterna. Eftersom VA-kollektivet står inför stora reinveste-
ringar i sin anläggning under kommande år för att fortsatt säkra vatten och avloppsförsörj-
ningen så är en sänkning av den fasta delen ej trolig. Stora delar (precis som i övriga Sveri-
ge) är utbyggda på 50-, 60- och 70-talet och börjar nå sin funktionella livslängd. Bransch-
organisationen Svenskt Vatten prognostiserar att VA-taxorna i Sverige förmodligen minst 
behöver dubbleras sett över en 20-årsperiod, detta för att fortsatt kunna leverera den höga 
kvalitet som görs idag samt att leva upp till ökade miljökrav.

VA-avdelningen välkomnar förslaget om en differentierad taxa som ändras efter förbruk-
ning liknande det som finns i andra länder. Detta ligger dock cirka 5 år fram i tiden innan 
den teknikomställning som krävs för detta är genomförd. Dricksvatten är fortsatt en resurs 
som behöver ha en prissättning som speglar dess verkliga värde. 
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Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-13
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 280
Medborgarförslag från 10 personer bosatta i Baskemölla

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medborgarförslaget avslås, men synpunkterna tas med inför det framtida arbetet 
med utvecklingen av Simrishamns kommuns VA-taxa.

_______

Beslutet expedieras till:
Lilian Neleryd
Christer Neleryd
Marie Simonsson
Birger Simonsson
Sven Axel Svensson
Bodil Rasmusson
Staffan Nygren
Jolanta Nygren
Madelaine Tornheden
Ulf Sonnerbäck
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Elisabeth Dahlqvist- Cykelväg vid Coop 
längs Christian IVs väg 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag inkom den 18 september 2019 från Elisabeth Dahlqvist, Simrishamn: 

”Bygg en cykelväg vid Coop längs Christian IV:s väg för att underlätta för cyklister och 
personer med rullstolar och rollatorer. Eftersom det blivit en så fin cykelväg från Coop 
och över Christian IV:s väg, vill jag föreslå en fortsättning på andra sidan vägen. Vart ska 
man ta vägen upp bland husen? För alla som bor söderut och kommer på cykelvägen längs 
Christian IV:s väg, saknas en fortsättning.”

Förslagsställaren föreslår två alternativ:
1. Helst vid järnvägsövergången (som det är på Bruksgatan) och sen rakt fram till 

övergångsstället vid Coop. 
2. Från järnvägsövergången vid Lindhagagatan och sen längs järnvägsspåret.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2019, § 277, att överlämna medborgarför-
slaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Elisabeth Dahlqvist bjöds in att presentera sitt medborgarförslag vid samhällsbyggnads-
nämndens sammanträde den 30 januari 2020 men anammade inte inbjudan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram ett förslag till en cykelplan som 
inkluderar Simrishamns tätort. Cykelplanen ska fungera som ett planerings- och priorite-
ringsdokument för hur cykelvägnätet kan byggas ut. Den aktuella sträckan kommer att ingå 
i cykelplanen, men den exakta sträckningen behöver utredas då nivåskillnaderna på platsen 
gör det svårt att få en tillgänglig gång- och cykelväg och det är ledningar i marken som 
förhindrar vissa lägen. Kommunen har påbörjat en dialog med Trafikverket var det är mest 
lämpligt att korsa järnvägen och i nuläget ser kommunen över olika alternativ.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-05
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-01-20, § 8
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-10-28, § 277
Medborgarförslag från Elisabeth Dahlqvist, 2019-09-18
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Anse medborgarförslaget besvarat då det ligger i linje med pågående planerings- 
och utredningsarbete.

_______

Beslutet expedieras till:
Elisabeth Dahlqvist
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Carin Åström - Förbättrad trafiksäker-
het längs Kristianstadsvägen  Norra infarten 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Carin Åström om upplevda brister i trafiksäkerhet på 
Kristianstadsvägen mellan Korsavadsvägen, där 40-skylt finns, till korsningen med Yngve 
Östbergs väg. Förslagsställaren upplever att många fordon framförs i hastigheter över den 
skyltade hastigheten 40 km/h och önskar därför att kommunen kontaktar Trafikverket för 
att få fartkameror uppsatta i båda riktningar längs med Kristianstadsvägens 40-sträcka. 
Förslagsställaren föreslår även ett nytt övergångställe på Kristianstadsvägen i höjd med 
Backgatan på grund av stor andel korsande gående och cyklister:

”Inspirerad av att läsa att ett medborgarförslag mot fortkörning på Peder Mörcks väg fått 
gehör och leder till praktiska åtgärder så kommer här ett förslag om att göra något åt situ-
ationen även på Kristianstadsvägen, norra infarten, från korsningen Korsavadsvägen, dvs 
där 40-skylten står, till korsningen Yngve Östbergs väg. Som boende längs den sträckan 
upplever vi att många kör fortare än den tillåtna hastigheten 40. Det gäller såväl vanliga 
bilar inklusive kommunens egna, lastbilar och bussar (Skånetrafiken). Kvälls- och nattetid 
går det bra mycket fortare än den tillåtna hastigheten på denna raksträcka!

Utanför tätorter har Trafikverket satt upp många fartkameror för att begränsa hastigheten. 
Många gånger står dessa fartkameror på platser där det inte är någon bebyggelse utan 
skogar och åkrar. Dvs inte så stor risk att någon springer ut på vägen. Längs Kristian-
stadsvägen passerar många gående och cyklister, där finns även påfarter till de fastigheter 
som ligger längs med gatan. Här borde i min mening vara än mer angeläget att bilister kör 
lagligt och inte i de höga farter som vi för närvarande kan uppleva! 

Jag föreslår därför att kommunen kontaktar Trafikverket för att få fartkameror uppsatta 
längs med Kristianstadsvägens 40-sträcka dvs i båda riktningarna. Innan detta genom-
förts, alternativt om detta inte är möjligt, så föreslår jag att tavlor motsvarande den som 
finns i Tobisvik tillfälligt, eller permanent, sätta upp i norr och södergående riktning längs 
sträckan.

Jag föreslår även att ett övergångsställe görs i höjd med Backgatan där det finns en snutt 
asfalt ut mot Kristianstadsvägen, från gång- och cykelvägen, men inget markerat över-
gångsställe. Många passerar där till fots eller på cykel på väg till/från stranden, Nissesko-
lan, kolonierna mm men får parera mellan bilarna!
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Dessa åtgärder skulle väsentligt öka trivseln för oss boende längs gatan samt även förbätt-
ra för de gående och cyklister som dagligen passerar Kristianstadsvägen vid Korsavadsvä-
gen och Backgatan! ”

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-05
Beslut SBN 2019-11-21, presentation av medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-09-30, § 206 
Medborgarförslag från Carin Åström, 2019-10-07

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medborgarförslagets synpunkter om hastighetskameror tas upp i diskussioner med 
Trafikverket.

 Medborgarförslagets synpunkter avseende övergångsställen bedöms ej öka trafiksä-
kerheten och tas ej vidare till Trafikverket.

 Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

_______

Beslutet expedieras till:
Carin Åström
Trafikverket Region Syd
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Sven Axel Svensson - Laddstolpar-Lång-
tidsparkering 

Ärendebeskrivning

Sven Axel Svensson skriver i sitt medborgarförslag ”På långtidsparkeringen på Sten-
bocksgatan (västra delen) får man stå parkerad i 7 dygn. Det finns 4 uttag för laddning av 
elbil (motsv). Dessa har ingen tilläggsinformation. Det finns alltså inget som hindrar mig 
från att ansluta min laddningssladd och blockera laddaren i en vecka. Detta kan upplevas 
som störande, även om det är helt lagligt.

Sven Axel Svensson föreslår: 1. Öka antalet laddningsuttag till 10 st. 1. Skylta 6 av dessa: 
Tidsbegränsad laddning/parkering i 12 timmar (lämpligt för pendlare) 3. Låt 4 uttag vara 
öppna utan tidsbegränsning.”

Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 2019, § 231, att överlämna medborgarför-
slaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Sven Axel Svensson presenterade sitt förslag vid nämndens sammanträde den 30 januari 
2020, § 5.

Förvaltningen föreslår att tidsbegränsningen för de fyra angivna platserna ändras till 12 
timmar. Stationsområdet planeras att byggas om till viss del med start 2021. I detta arbete 
föreslås att behovet av ytterligare laddningsuttag utreds. Frågan om ansvar för laddinfra-
struktur är nu under utredning.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-08
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-18, § 231
Sven Axel Svenssons medborgarförslag, 2019-10-17

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medborgarförslagets synpunkter kring befintliga parkeringsplatser med ladd-
ningsuttag bifalles.

 Behovet av utökning för parkeringsplatser med laddningsuttag ses över i samband 
med ombyggnad av stationsområdet.
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 Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

_______

Beslutet expedieras till:
Sven Axel Svensson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Svar på medborgarförslag från Malin Andersson - Belysning till återvin-
ningsstation  Skillinge 

Ärendebeskrivning

Malin Andersson skriver i medborgarförslag ”Då Skillinge fick en ny plats för vår återvin-
ningsstation glömde kommunen bort belysningen till denna. Jag skulle vilja föreslå till 
Kommunen att fixa detta omgående då det är otroligt mörk vid återvinningsstationen och 
svårt att se på dygnets mörka timmar och vissa i byn känner obehag att vistas där då det är 
mörkt.”

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019, § 204 att överlämna förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Malin Andersson var inbjuden till nämndens sammanträde den 21 november 2019 för möj-
lighet till presentation av förslaget men meddelade förhinder.

FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) har ansvar för återvinningsstationerna. Sam-
hällsbyggnadsnämnden är behjälplig med att hitta och upplåta lämplig mark.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över området för återvinningsstationen i Skillinge. 
Det finns en belysningsstolpe utmed gaturummet. Med små insatser är det möjligt att sätta 
en belysningsarmatur på befintlig stolpe och rikta denna mot återvinningsstationen. Begag-
nade armaturer finns i lager.

30 januari 2020, § 9, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att ytterligare utreda ansvarsfrågan vid återvinningsta-
tionerna (belysning, beläggning/underlag, avgränsning med staket etc.).

Ansvaret är beroende av vem som äger marken där upplåtelse har sökts:
 Där kommunen äger marken så ansvarar sökanden för all säkerhet och framkomlig-

het samt att ytan hålls väl städad och iordning. Det blir då en förhandlingsfråga hur 
kostnader utöver detta ska hanteras.

 Där kommunen inte äger marken har kommunen heller inget ansvar.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-08
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-01-30, § 9
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 204
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Medborgarförslag från Malin Andersson, 2019-09-11

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medborgarförslaget bifalles då insatsen redan är genomförd.  

_______

Beslutet expedieras till:
Malin Andersson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Svar på medborgarförslag från Tommy Löwall - Projektering och an-
läggning av Måns Nils torg i Borrby 

Ärendebeskrivning

Tommy Löwall inkom 7 november 2019 med medborgarförslag om Projektering och an-
läggning av Måns Nils torg i Borrby:
”… Mitt i Borrby ligger Måns Nils torg. Torget är i blickfånget för samtliga som vistas i 
Borrby eller som reser igenom byn. Tyvärr är underhållet av torget kraftigt eftersatt. Hu-
vuddelen av parkeringsplatserna går inte att använda då ogräs och trädrötter växt igenom 
gatstenar och asfaltsbeläggning (se bifogade bilder). 
Den senaste renoveringen av torget skedde i slutet på 1960 talet. Det är således hög tid att 
ta tag i problemen. Enligt uppgift från Simrishamns kommun har också medel avsatts till 
upprustning av Måns Nils torg i budgeten för 2016 och därefter. Trots detta har ingenting 
hänt…
….Borrby byalag hemställer därför om att Simrishamns kommun snarast genomför projek-
tering och anläggning av Måns Nils torg i Borrby.”

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, § 254 att överlämna medborgarför-
slaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Tommy Löwall var inbjuden till samhällsbyggnadsnämnden den 26 mars 2020, men avstod 
presentation.

För projekt 12664 Måns Nils torg, Borrby finns 2 mnkr avsatta i samhälls-byggnadsnämn-
dens investeringsbudget för 2020, godkänd av kommunfullmäktige 30 mars 2020, § 66. 
Projektet avser ombyggnation av torgytan för en tryggare trafikmiljö och utökning av 
parkytor för evenemang och mötesplats. 
Medborgardialog planeras i augusti och framtagande av ett förslag görs under augusti - 
september samt avrop från ramavtal under september – oktober. Byggnation sker sedan 
med början i oktober med ambitionen att det ska vara klart i december 2020.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse – förslag till svar på medborgarförslag, 
2020-05-14
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-11-25, § 254
Medborgarförslag från Tommy Löwall, 2019-11-09
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medborgarförslaget bifalles, med planerat genomförande enligt vad som anges i 
ärendet ovan.

_______

Beslutet expedieras till:
Tommy Löwall
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 123 Dnr 2019/942

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Andreas Sjögren om belysning på ute-
gymmet Sankt Olof - återremitterat ärende 

Ärendebeskrivning

Andreas Sjögren föreslår i medborgarförslag att kommunen monterar ljus till utegymmet i 
Sankt Olof snarast: ”I S:T Olof så har vi ett ideellt byggt utegym som saknar elljus. Place-
ringen är på privat mark intill ålderdomshemmet i Sankt Olof, det innebär att utegymmet 
ligger precis intill kommunens mark. Placerar kommunen lampstolparna på kommunens 
mark så finns ett elljus på utegymmet med små medel.”

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 30 september 2019, § 208 att över-
lämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Andreas Sjögren var inbjuden till nämndens sammanträde den 21 november 2019 för att 
presentera sitt förslag men hörsammade inte inbjudan. 

Ärendet återremitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att kontakta 
Simrishamns Bostäder AB, efter beslut i Samhällsbyggnadsnämnden den 27 februari 2020, 
§ 29.

Fastigheten som gränsar till den privata marken där utegymmet är byggt tillhör Sim-
rishamns Bostäder AB. Förvaltningen har varit i kontakt med bostadsbolaget som är positi-
va till förslaget under förutsättning att ljuset inte lyser in på deras fastighet och stör de bo-
ende på äldreboendet.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-15
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-02-27, § 29
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-09-30, § 208
Medborgarförslag från Andreas Sjögren, 2019-08-12

Finansiering

Kostnaderna för en belysningsstolpe inklusive inkoppling, schaktning och återställning 
uppskattas till 45 000 kr. Investeringsprojekt 12603 - ramanslag för gator, trafik, belysning 
är redan helt intecknat, men kostnaderna skulle kunna rymmas i investeringsprojekt 12597 
- ramanslag för park och natur.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 123 forts Dnr 2019/942

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Uppdra åt förvaltningen att genomföra medborgarförslaget.

 Medborgarförslaget anses härmed bifallet.

_______

Beslutet expedieras till:
Simrishamns Bostäder AB lars.persson@simrishamnsbostader.se
Andreas Sjögren
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 124 Dnr 2020/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-04-2, §  - En hållbar gymnasieorgani-
sation - Redovisning av remissvar

2. Beslut - uppdrag till SBF från BUN central belägen lokal i Simrishamn för gymna-
sieskola

3. Medborgarförslag från Ola Göransson - Plantera en rosengång

4. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-15, § 85 - Budget 2021-2023 med budgetanvis-
ningar och budgetmall

5. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-15, § 82 - Helårsprognos 1 - Simrishamns kom-
mun

6. Medborgarförslag från Maria Holgersson - hundrastgård i Sankt Olof

7. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27, § 84 - Byte av namn på samhällsbygg-
nadsnämnden

8. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27, § 88- Avsägelse från uppdrag som leda-
mot i Samhällsbyggnadsnämnden - Ingmarie Jacobsen  FI

9. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27, § 86 - Ej färdigbehandlade motioner 
(med förteckning)

10. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-15, § 89 - Ej färdigbehandlade medborgarför-
slag (med förteckning)

11. Mark- och miljödomstolens dom 2020-05-19, yrkandet avvisas och i övrigt avslår 
MMD överklagandet, F 66-20

 _____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-05-27

§ 125 Dnr 2020/13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Aktuell information, förvaltningschefens information

Ärendebeskrivning

Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar:

o Sea Artfestival – skjuter på arrangemanget till nästa år

o Hantering av remiss renhållningsordningen – Besvaras av kommunstyrelsen. Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen tar fram underlag till remissvar

o Hantering av bygglovsremiss Simrishamn 2:84 (camping på Tobisviksbadet) Ord-
förandebeslut från samhällsbyggnadsnämnden på delegation (negativt)

o Riktlinjer för etableringar (handelsstrategi)

o Lokalpolicy med riktlinjer för internhyra – Fastighet som resultatenhet

o Ansvar för konstinstallationer – kultur-fritidsnämnden/samhällsbyggnadsnämnden

o Aktuell hållbarhets miljöranking https://kommunrankning.miljobarometern.se/re-
sultat/simrishamn 

o Hållbarhetsprogram – beslut i kommunfullmäktige i december 2020

o Granskningsrapport underhållsplaner 

o VA – beställare/utförareförhållande

Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering informerar:

o Planbesked Tobisborg – Plankostnadsavtal undertecknat av Håkan Mårtensson

o Bovieran hoppar av projektet på Lasarettet 1

_____
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