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Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Plats och tid

ÖG, aulan, kl 08.30-11.55

Beslutande

Kristina Åhberg (M)
Kaj Ovesson (M)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Pia Nordström (L)
Pär Rosenberg (KD)
Tommy Nilsson (S) tjänstgör för Lars Johansson (S)
Christl Bengtsson (S)
Jan-Erik Persson (S)
Mats Sundbeck (V)
Kjell Dahlberg (ÖP
Alf Persson (SD) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)
Jan Dahl (SD)
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Enligt särskild förteckning, sidan 2
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Christl Bengtsson
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Närvarande ersättare:

Övriga närvarande:

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Lage Engebo (M)
Carola Teirfolk (M)
Johan Ohlson (M)
Linda Törnblad (S)
Staffan Olzon (FI)
John Kvarnbäck (MP)
Carina Andersson Knutsson, trafikingenjör, § 138
Anna Eliasson, stadsarkitekt/AC, § 142
Ina Jacobsen, planarkitekt, § 142
Jonas Eriksson, kostchef, §§ 137-141
Linda Larsson, EC offentliga miljöer, § 138
Linus Aldefors, Ernst & Young, § 139
Patricia Åberg, lokalstrateg, § 138
Robert Odeberger, ekonom, §§ 137-142
Åsa Simonsson, samhällsbyggnadschef
Annette Knutsson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
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Rubrik

Ärende

Upprop och val av justeringsperson
Ändring av föredragningslista
Information; Revisionens granskning av långsiktig
ekonomisk planering
Information; Avtal om måltidsservice, socialnämnden,
äldreomsorg
Information; Avtal om måltidsservice, Barn- och utbildning
Information; Arkitektur- och kulturmiljöprogram för
Simrishamns kommun - redogörelse av inkomna remissvar
Österlen VA AB - Månadsrapport maj 2022 - skriftlig
information
Redovisning av delegeringsbeslut
Nybyggnad Galaxen
Nämndplan 2023-2027 (Budget 2023) - driftbudget
2023
Simrishamnsförslag (ID: 1185) - Förändring av kommunens riktlinjer avseende fyrverkerier
Detaljplan Viks Fiskeläge 16:6, samråd - återremiss
Översyn av taxor och avgifter 2023
Skillingeskogen, Hoby 2:3 – inriktningsbeslut – ärendet utgår
Sammanträdesdagar 2022 ,extrainsatta sammanträden
Uppdrag att utreda framtida förutsättningar för Simrishamns hamn som industr- och fiskehamn
Uppdrag att utreda förutsättningarna att teckna driftavtal mellan Österlen VA AB och samhällsplaneringsnämnden
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Justerandes sign
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§ 137

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2022/17

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
Christl Bengtsson (S) väljs till att justera dagens protokoll.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

§ 138

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2022/21

Ändring av föredragningslista och genomgång av ärenden
Ärendebeskrivning
Sammanträdet inleds med att fastställa dagordningen och genomgång av ärendena på föredragningslistan.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
•

Följande ärenden tillkommer vid dagens sammanträde:
1. Sammanträdesdagar 2022, extra sammanträden för information
2. Uppdrag till förvaltningen att utreda framtida förutsättningar för Simrishamns hamn som industri- och fiskehamn
3. Uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätta ett driftavtal mellan Österlen VA AB och samhällsplaneringsnämnden

•

Följande ärende utgår vid dagens sammanträde:
Pkt 14 Skillingeskogen, Hoby 2:3 - inriktningsbeslut

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

§ 139

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2022/426

Information; Revisionen granskning av långsiktig ekonomisk planering
Ärendebeskrivning
Linus Aldefors, Ernst & Young informerar via Teams.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

§ 140

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2022/486

Information; Avtal om måltidsservice, socialnämnden, äldreomsorg
Ärendebeskrivning
Jonas Eriksson, kostchef informerar.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

8

Samhällsplaneringsnämnden

§ 141

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2022/485

Information; Avtal om måltidsservice, Barn- och utbildning
Ärendebeskrivning
Jonas Eriksson, kostchef informerar.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

§ 142

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2018/339

Information; Arkitektur- och kulturmiljöprogram för Simrishamns
kommun - redogörelse av inkomna remissvar
Ärendebeskrivning
Anna Eliasson, planarkitekt och Ina Jacobsen, planarkitekt redogör för inkomna synpunkter och påföljande revideringar/förtydliganden.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

§ 143

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2022/267

Österlen VA AB - Månadsrapport maj 2022 - skriftlig information
Ärendebeskrivning
Nämnden har tagit del av skriftlig rapport från Österlen VA AB.
Föranleder inga beslut.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 144

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2022/19

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringssnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande
i enlighet med samhällsplaneringssnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till samhällsplaneringssnämnden. Redovisningen innebär inte att
samhällsplaneringssnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får samhällsplaneringssnämnden 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 2022-06-09

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 145

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2022/442

Nybyggnad Galaxen
Ärendebeskrivning
I december 2021 beslutade samhällsplaneringsnämnden att ett tioårigt hyresavtal kunde
tecknas med SINAB avseende befintliga och nybyggda lokaler på fastigheten Solrosen 17
(Galaxen) i Simrishamn, för att tillgodose socialförvaltningens lokalbehov då lokalerna på
Stadshage 8 (polishuset) medförde arbetsmiljöproblem på grund brister av inneklimatet.
SINAB har arbetat med att ta fram skisser över nybyggnaden, samt uppdaterade kalkyler.
Behovet har ändrats sedan det första förslaget togs fram, som beslutet avseende utökad
borgensram för SINAB grundade sig på, avseende 45 miljoner kronor. En ändrad kravbild
från verksamheten bland annat gällande större antal cellkontor i stället för öppna kontorsytor, tillsammans med ökade priser i byggbranschen har gjort att kalkylen för nybyggnation
Galaxen nu ligger på 72 miljoner kronor.
Socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen informerades om detta av SINAB
den 19 maj. Socialförvaltningens ledningsgrupp väljer att dra i handbromsen och anser inte
att den hyra som den ökade investeringskostnaden skulle medföra hamnar inom budgetramen, och önskar därför se på andra lokalalternativ. Allt arbete med utbyggnad av Galaxen
är nu pausat.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-27
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2021-12-16, §264
Socialnämndens beslut 2021-04-29, §53
Avtalsförslag 2021-12-01
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att häva avtalet med SINAB avseende
den planerade utbyggnaden av Solrosen 17 (Galaxen), samt hitta alternativa lokaler
åt socialförvaltningen.
_______
Beslutet expedieras till:
Socialnämnden (för kännedom)
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 146

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2022/26

Nämndplan 2023-2027 (Budget 2023) - driftbudget 2023
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden ska besluta om budgetskrivelse för driftbudget 2023 på juninämnden 2022. Framlagt förslag har diskuterats och informerats på nämnden och presidiet.
Nämnden konstaterar att kostnaderna inom nämndens ansvarsområde ökat mer än förväntat
2022 och förväntas öka ännu mer under 2023. För att ge rimliga förutsättningar till nämndens arbete med verksamheter i ekonomisk balans tillsammans med nödvändiga utvecklingsprocesser äskar nämnden 4,75 mkr fördelat på kompensation för ökade kostnader utöver inflationen, ökad ambition samt utökat åtagande. Beloppet inkluderar en effektivisering
på 1,1 mkr.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-02
Förslag till driftbudget 2023 (Mall 6 (Word) och Mall 7 (Excel)
Avstå från att delta i beslutet
Tommy Nilsson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Mats Sundbeck (V)
och Kjell Dahlberg (ÖP) avstår från att delta i beslutet.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Ställa sig bakom framlagt förslag till äskande i Driftbudget 2023 enligt Mall 6 och
7. Nettoäskande inkluderande ambitionshöjning och effektivisering uppgår till 4,75
mkr.

Anteckning till protokollet
Nämnden godkänner följande protokollsanteckningar från:
John Kvarnbäck (MP): Inom driftbudgetens ram bör det finns en post för koldioxidbudget.
Alliansen: Att budgetberedningen utifrån från samhällsplaneringsnämndens inlämnade
förslag till driftbudget får väga in de omvärldsförändringar som för tillfället är svåra att
överblicka vad gäller kostnadsökningar och inflation.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 146 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2022/26

_______

Beslutet expedieras till:
Budgetberedningen
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 147

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2022/313

Simrishamnsförslag (ID: 1185) - Förändring av kommunens riktlinjer
avseende fyrverkerier
Ärendebeskrivning
Den 31 mars inkom Simrishamnsförslag (ID: 1185) - förändring av kommunens riktlinjer
avseende fyrverkerier och den 22 april hade förslaget uppnått minst 75 röster.
Kortfattat lyder förslaget: ”Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor bör begränsas till
att endast användas av speciellt utsedda personer med kompetens till detta.”
Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap regleras användandet av pyrotekniska varor genom tillståndsplikt och krav på särskild utbildning. Det åligger polismyndigheten att följa upp så att dessa regler efterlevs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under år 2022 tagit fram en revidering av de lokala
ordningsföreskrifterna i kommunen som är under politisk behandling. Under 8 § anges:
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
8 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda fyrverkeri eller andra pyrotekniska
varor på offentlig plats.
Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats utomhus utan polismyndighetens tillstånd endast från klockan 18.00 nyårsafton till 02.00 följande dag. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter.
Revideringen innebär att Simrishamns kommun redan har en förändring av kommunens riktlinjer avseende fyrverkerier under politisk behandling.

Enligt 3 kap. 12 § i ordningslagen (1993:1617) får de lokala ordningsföreskrifterna ”…inte
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet”. Flertalet kommuner i landet har försökt begränsa eller helt förbjuda användandet av fyrverkerier i de lokala ordningsföreskrifterna men har fått dessa upphävda
av länsstyrelsen då de inskränker för mycket på människors frihet.
Vad som krävs för att få tillstånd att sälja fyrverkerier regleras i lagen om brandfarliga och
explosiva varor (2010:1011).
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att kommunen inte kan införa ytterligare
restriktioner gällande användande och försäljning av fyrverkerier i dagsläget. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att Simrishamnsförslaget avslås.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 147 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2022/313

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-05-27
Simrishamnsförslag (ID: 1185) - förändring av kommunens riktlinjer för fyrverkerier för beslut, 2022-04-22
Allmänna lokala ordningsföreskrifter 2022-03-16, godkända av SPN förslag till KF
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Simrishamnsförslag (ID: 1185) - förändring av kommunens riktlinjer för fyrverkerier
avslås.

_______

Beslutet expedieras till:
Handläggare Simrishamnsförslag

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 148

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2017/415

Detaljplan Viks Fiskeläge 16:6, samråd - återremiss
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren ansökte i mars 2012 om planmedgivande för bostadsbebyggelse på fastigheten Viks Fiskeläge 16:6. Ansökan avsåg önskemål om ny detaljplan för bostadsbebyggelse inom fastighetens nordvästra del, i anslutning till befintliga bostadstomter i Vik.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 oktober 2012 att ansökan om planmedgivande läggs
vilande med hänvisning till det då pågående arbetet med Simrishamns kommuns
Översiktsplan, som vann laga kraft 2017-03-15. Aktuellt område inom Viks Fiskeläge 16:6
redovisas som utbyggnadsområde i översiktsplanen.
Begäran om planmedgivande för ny bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse på
Viks Fiskeläge 16:6 har behandlats av Samhällsbyggnadsnämnden som den 8 juni 2017,
§102 beslutat att förslaget ska prövas i detaljplan med standardförfarande.
Planärendet behandlades vid samhällsplaneringsnämndens sammanträde den 19 maj 2022,
§ 117. Vid detta möte återremitterades ärendet för förtydligande av kartmaterial. Aktuell
kartvy har nu uppdaterats varpå förslag till detaljplan för Viks fiskeläge 16:6 åter förs upp
beslut om godkännande för samråd.
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att utvidga bebyggelsen i Vik. Förslaget innehåller platsbyggda enbostadshus, ett eller två parhus samt en kringbyggd gård med
lägenheter, där också möjlighet för kontor/verksamhetslokaler med ateljérum eller för annan kursverksamhet ges.
Finansiering
Fastighetsägaren/projektägaren bekostar planprövningsprocessen vilket inbegriper kostnader för planhandlingar och utredningar samt kommunens kostnader för planens formella
handläggning. Planhandlingar och utredningar upprättas av externa konsulter.

Kommunen är inte huvudman för allmän plats i planförslaget. Vilket innebär att det inte
uppstår några kostnader för kommunen vid genomförandet av detaljplanen.
Konsekvenser
Då kommunen inte är huvudman för allmän plats uppstår inga kostnad i samband med genomförande av planförslaget. Det är därför viktigt att trygga ledningsrätten i gatorna då
området föreslås anslutas till kommunalt VA. Kapacitetsutredning för möjlighet till anslutning för VA kan komma att behöva genomföras.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 148 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2017/415

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-30
Förslag till samrådshandlingar, 2022-05-03
Förslag till behovsbedömning, 2021-12-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Mats Sundbeck (V): Avslag. Planförslaget strider mot ett antal riksintressen. Planarbetet
ska avbrytas.
Carl-Göran Svensson (C): I enlighet med förvaltningens beslutsförslag att godkänna planförslaget och behovsbedömningen för samråd.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat godkänna planförslaget och behovsbedömningen för samråd.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Godkänna planförslaget och behovsbedömningen för samråd.

Reservationer
Mats Sundbeck (V) reserverar sig mot beslutet. Planförslaget strider mot ett antal riksintressen. Planarbetet ska avbrytas.
_______

Beslutet expedieras till:
Brunnsäpplet AB, Ove Linde

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 149

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2022/471

Översyn av taxor och avgifter 2023
Ärendebeskrivning
Tre samhällsbyggnadstaxor föreslås justeras och en ny taxa antas inför 2023.
Taxa för ledningsdragande verksamheter
Justering av priser på grund av de ökade omkostnader som har uppstått under året.
Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig platsmark i Simrishamns kommun
Taxan har fått en ny layout för att medborgare och verksamhetsutövare lättare ska hitta den
information de söker, samt ge samhällsplaneringsnämnden möjlighet till ekonomiskt styrmedel för att säkra framkomlighet för räddningstjänstfordon, trafiksäkerhet, att lagar och
föreskrifter efterlevs. Först ges en varning med tidsfrist som beror på hur allvarlig situationen är. Åtgärdas inte felet så utfärdas en sanktionsavgift.
Taxa för felparkeringsavgift
I Taxa för felparkeringsavgift har indexhöjningen tagits bort då felparkeringsavgifter bör
vara jämna hundratal.
Tre avgifter har ökats:
• Säkerställande av framkomlighet för räddningsfordon (fara/hinder)
• Parkering utanför markering för att minska antalet fordon som tar två platser i anspråk när de parkerar och därigenom ökas allmänhetens tillgång till kommunala
parkeringsplatser.
• Villkor vid P-skiva som avser användning av P-skiva inom parkering utan p-avgift
Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan inom Simrishamns kommun
Taxan följer samma form som våra grannkommuners taxa inom motsvarande område för
att ge samhällsplaneringsnämnden möjlighet till ekonomiskt styrmedel för att säkra livslängden på våra gator och ge möjlighet till god ekonomisk hushållning, samt en hållbar
arbetssituation för handläggarna. Det ska löna sig att vara ute i god tid och sköta anmälningar av akuta ärenden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-06-03
Taxa för ledningsdragande verksamheter
Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig platsmark i Simrishamns kommun
Taxa för felparkeringsavgift
Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan inom Simrishamns kommun
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 149 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2022/471

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
Godkänna redovisade förslag till Taxa för ledningsdragande verksamheter, Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig platsmark i Simrishamns kommun, Taxa för felparkeringsavgift och Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan inom Simrishamns kommun.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Anta dessa taxor; Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig platsmark i Simrishamns
kommun, Taxa för felparkeringsavgift, och Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan
inom Simrishamns kommun.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 150

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2022/478

Skillingeskogen, Hoby 2:3 - inriktningsbeslut

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 151

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2021/960

Sammanträdesdagar 2022, extrainsatta sammanträden
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden har svårt att hinna med all viktig information under sina ordinarie sammanträdesdagar. Under året har extra tillfällen tillkommit vid ett antal gånger.
Det är lämpligt att fastställa planerade kommande tillfällen med ett formellt beslut.
Planerade tillfällen föreslås enligt följande:
4 oktober 2022, kl 8.30 (ÖG, aulan) – Information från VA Österlen AB (heldag)
1 november 2022, kl 8.30 (ÖG, aulan) – Enhetschefer håller verksamhetsinformation (heldag)
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-15
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Fastställa extrainsatta sammanträden:

4 okt - ”VA-information”, ÖG, aulan kl 8.30
1 nov – Information från enhetschefer, ÖG, aulan kl 8.30
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 152

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2022/527

Uppdrag att utreda framtida förutsättningar för Simrishamns hamn som
industri- och fiskehamn
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden har under flera år följt hamnens verksamhet och ekonomi.
Nämnden konstaterar att det finns och har funnits en underliggande ekonomisk obalans
inom hamnverksamhetens fiske- och industridel, beroende på beslut som kommunen inte
råder över.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att undersöka vad en utredning skulle innebära för kostnader (internutredning eller via konsult). Kalkyl redovisas för nämnden.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

24

Samhällsplaneringsnämnden

§ 153

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2022/528

Uppdrag att utreda förutsättningarna att teckna driftavtal mellan Österlen VA AB och samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning
Kristina Åhberg (M) har gjort en framställan. Åhberg menar att det råder oklara ansvarsförhållanden, vilket bland annat påpekats av revisionen, mellan Österlen VA AB och samhällsplaneringsnämnden som är huvudman för bolaget vad gäller Simrishamns kommuns
anläggningar.
I syfte att tydliggöra och säkerställa ansvaret mellan Österlen VA AB (utförare av VAdriften) och Simrishamns kommun (beställare) föreslås att utreda förutsättningarna för att
upprätta ett driftavtal mellan Österlen VA AB och samhällsplaneringsnämnden.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätta
ett driftavtal mellan Österlen VA AB och samhällsplaneringsnämnden.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 154

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2022/18

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-30, § 51 - Revisionsberättelse för kommunstyrelsen och nämnderna 2021 - Granskning av årsbokslut och årsredovisning
2. Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-30, § 50 - Årsredovisning 2021
3. Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-30, § 59 - Bolagsordning och ägardirektiv Österlen VA AB
4. Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-30, § 58 - Motion från Pia Ingvarsson (S) Tekniskt vatten
5. Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-30, § 37 - Lokala ordningsföreskrifter, återremiss
6. Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-30, § 67 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Samhällsplaneringsnämnden - Henric Appelkvist (M), nya ledamot = Kaj
Ovesson (M)
7. Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-30, § 66 - Avsägelse från uppdrag som ersättare i Samhällsplaneringsnämnden - Victor Sjögren (S), ny ersättare = Tommy
Nilsson (S)
8. Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-30, § 64 - Val av ersättare till Österlen VA
AB
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 155

Sammanträdesprotokoll
2022-06-16

Dnr 2022/20

Förvaltningschefens information
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadschef Åsa Simonsson informerar:
Presidiet har tillsammans med kommunstyrelsens presidium genomfört en workshop
”markstrategi”
Invigning av nya lekplatsen i Sankt Olof 22 juni 2022, kl 12.00
Lägesrapport – Kiviks lekplats
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

