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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-02-24  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Beslutande: Kristina Åhberg (M) 

Johan Ohlson (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M) 
Carl-Göran Svensson (C), ordförande 
Gunilla Tynell (L) 
Lage Engebo (M) tjänstgör för Pär Rosenberg (KD) 
Lars Johansson (S) 
Christl Bengtsson (S) 
Jan-Erik Persson (S) 
Mats Sundbeck (V) 
Linda Törnblad (S) tjänstgör för Kjell Dahlberg (ÖP) 
Fredrik Ramberg (SD) 
Jan Dahl (SD) 

 
Övriga närvarande: Lars Göransson (C) 

Alf Persson (SD) 
 
 

Övriga närvarande: Anna Eliasson, stadsarkitekt/avdelningschef 
  Carina Knutsson Andersson, trafikingenjör, §§ 26-27, § 29 

David Tufvesson, planarkitekt, § 31 
Fredrik von Segebaden, EC hamn, §§ 26-28 
Gabriel Andersson, Österlen VA AB, § 33 

  Johan Persson, Österlen VA AB, § 33 
  Oscar Pelin, kvalitets- och utvecklingsstrateg/EC administration, §§ 26-33 
  Ulf Widemark, Avdelningschef service, §§ 27-33 
  Annette Knutsson, nämndsekreterare   
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-02-24 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslut Rubrik Ärende  Sida 

§ 26 Upprop och val av justeringsperson 2022/17 4 
§ 27 Fastställande av föredragningslista 2022/21 5 
§ 28 Information; Kajplats Glada Räkan 6 
§ 29 Information; Skrivelse/upprop från boende och verk-

samheter på Vik angående trafiksituationen på väg 9 
2021/1104 7 

§ 30 Information; Genomförandet av detaljplanen för Skan-
sen etapp II - status (Linda och Patricia 10 minuter) 

2020/826 8 

§ 31 Information; Klimatanpassningsplan 2020/507 9 
§ 32 Information; Detaljplan kv Lasarettet 1, Simrishamn 2020/941 10 
§ 33 Information; Slamhantering 2022/130 11 
§ 34 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/19 12 
§ 35 Enprocentregeln (både för kommunala och externa 

byggherrar) 
2021/166 13 

§ 36 Simrishamnsförslag ID: 124 - Offentlig toalett i Bas-
kemölla hamn 

2021/556 14 

§ 37 Simrishamnsförslag ID: 1162 Gågata (Måsgatan) i 
Brantevik 

2021/1045 15 - 16 

§ 38 Simrishamnsförslag ID: 1161 - Utegym i Gladsax 2021/1016 17 
§ 39 Simrishamnsförslag ID: 1160 - Hundrastgård i Sim-

rislund 
2021/1056 18 

§ 40 Simrishamnsförslag ID: 1171 - Badbrygga till stran-
den i Simrishamn 

2022/40 19 - 20 

§ 41 Initiativärende från Kristina Åhberg (M) - Parkerings-
regler i Simrishamns kommun 

2021/1107 21 - 23 

§ 42 Initiativärende från Lars Johansson (S) - Klimatinve-
steringar 

2022/98 24 - 28 

§ 43 Översyn av lokala ordningsföreskrifter 2021/24 29 - 30 
§ 44 Ansökan om planbesked för del av Tommarp 41:5 2021/806 31 - 34 
§ 45 Markanvisning Rönnebröd 6:70 2020/860 35 - 36 
§ 46 Barnbokslut 2021 2021/163 37 
§ 47 Ekonomiska rapporter, uppföljningar / Bokslut 2021 - 

Årsredovisning 2021 
2020/1051 38 - 39 

§ 48 Uppföljning Intern kontrollplan helår 2021 2021/299 40 
§ 49 Nämndplan 2022-2026 (Budget 2022) - Förslag på 

överföring av investeringsanslag från 2021 till 2022 
2021/167 41 

§ 50 Policy  för huvudmannaskap för allmän platsmark 2019/567 42 - 43 
§ 51 Brandbil inom Simrishamns kommun - försäljning av 

bilen 
2020/1056 44 

§ 52 Meddelanden 2022/18 45 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-02-24 

§ 26 Dnr 2022/17 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Upprop och val av justeringsperson  

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 

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

_____ 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-02-24 

§ 27 Dnr 2022/21 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Ändring av föredragningslista och genomgång av ärenden 

Ärendebeskrivning 

Sammanträdet inleds med att fastställa dagordningen och genomgång av ärendena på före-
dragningslistan. Ärenden presenteras av tjänstepersoner digitalt.  

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 

Följande ärenden tillkommer vid dagens sammanträde: 

Policy för huvudmannaskap för allmän platsmark (dnr 2019/567) 

Avtal, försäljning av brandbil 

Följande ärende utgår vid dagens sammanträde: 

Information; Genomförande av detaljplanen för Skansen etapp II (pkt 5) 

_____ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-24  
 
 
 
 
 
 

§ 28   Dnr ParagrafNr. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information; Kajplats Glada Räkan  

Ärendebeskrivning 
 
Fredrik von Segebaden, enhetschef hamnen, informerar om juridiska förutsättningar vid 
tecknade av lägenhetsarrende. 
 
_____ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-24  
 
 
 
 
 
 

§ 29   Dnr 2021/1104 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information; Skrivelse/upprop från boende och verksamheter på Vik an-
gående trafiksituationen på väg 9 

Ärendebeskrivning 
 
Carina Knutsson, trafikingenjör, informerar. 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-24  
 
 
 
 
 
 

§ 30   Dnr 2020/826 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information; Genomförandet av detaljplanen för Skansen etapp II - sta-
tus   

Ärendebeskrivning 
 
Informationen utgår vid dagens sammanträde. 
 
_____ 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-02-24 

§ 31 Dnr 2020/507 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Information; Klimatanpassningsplan 

Ärendebeskrivning 

David Tufvesson, planarkitekt informerar. 

_____ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-24  
 
 
 
 
 
 

§ 32   Dnr 2020/941 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information; Detaljplan kv Lasarettet 1, Simrishamn  

Ärendebeskrivning 
 
Anna Eliasson, stadsarkitekt/avdelningschef informerar. 
 
_____ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-24  
 
 
 
 
 
 

§ 33   Dnr 2022/130 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information; Slamhantering  

Ärendebeskrivning 
 
Johan Persson och Gabriel Andersson, Österlen VA AB informerar. 
 
_____ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-24  
 
 
 
 
 
 

§ 34   Dnr 2022/19 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
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 sam-
hällsplaneringssnämnden 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 2022-02-15 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor. 
 
_______ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-24  
 
 
 
 
 
 

§ 35   Dnr 2021/166 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Enprocentregeln (både för kommunala och externa byggherrar)  

Ärendebeskrivning 
 
Vid nämndens sammanträde den 29 april 2021 lyftes ett ärende, projektdirektiv – enpro-
centregel för kommunala och externa byggherrar. Projektets mål är att utreda enprocentre-
geln för både kommunala och externa byggherrar samt att ta fram en finansieringsmodell 
för enprocentregeln anpassa efter Simrishamns kommuns förutsättningar. Nämnden bord-
lade ärendet (§ 89). 
 
I skrivelse från Socialdemokraterna, daterad den 10 augusti 2021, ställd till kultur- och 
fritidsnämnden, samhällsplaneringsnämnden och kommunstyrelsen framförs ett initiativ 
som de kallar ”partnerskap med kultur- och fritidsliv”  
 
De delar som berör samhällsplaneringsnämnden gäller Kiviks museum och 1% regeln vid 
nybyggnation. 
 
Nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 augusti 2021, § 185 (dnr 2021/682) att 
uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningarna att införa 1%-regeln. 
 
Vid nämndens sammanträde den 16 december 2021, § 268 beslutade nämnden  
 

• Godkänna ”Utredning av enprocentsregeln för offentlig konst”.  
• Ge samhällsbyggnadsförvaltningen ett inriktningsbeslut att enprocentsregeln ska 

användas för både kommunala och externa byggherrar. 
• Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att vid revideringen av ”Riktlinjer för 

markanvisningar” lägga till riktlinjer för enprocentsregeln. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-11 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Ärendet avslutas. 
1 %-regeln är behandlad i ett annat sammanhang. 

_______ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-24  
 
 
 
 
 
 

§ 36   Dnr 2021/556 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Simrishamnsförslag ID: 124 - Offentlig toalett i Baskemölla hamn  

Ärendebeskrivning 
 
Det har inkommit ett Simrishamnsförslag om att en permanent offentlig toalett/hygien-
utrymme behövs i Baskemölla hamnområde. Det som motiverar en offentlig toalett är att 
hamnområdet utgör en del av Skåneleden och därmed är en naturlig rastplats för vandrare, 
att hamnen är en samlingsplats för byns gemensamma aktiviteter samt att kunna erbjuda 
båtgäster hygienmöjligheter. 
 
Förvaltningen kan efter genomgång av kommunens markinnehav och gällande detaljplaner 
konstatera att det inte är möjligt att uppföra en permanent toalett/hygienbyggnad i direkt an-
slutning till Baskemölla hamn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-08 
Simrishamnsförslag ID: 124 – Offentlig toalett i Baskemölla hamn 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Simrishamnsförslag ID: 124 – Offentlig toalett i Baskemölla hamn avslås. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Handläggare Simrishamnsförslag 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-02-24 

§ 37 Dnr 2021/1045 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Simrishamnsförslag ID: 1162 Gågata (Måsgatan) i Brantevik 

Ärendebeskrivning 

Den 11 september 2021 inkom ett Simrishamnsförslag om gågata på Måsgatan i Brantevik och 
den 16 november hade Simrishamnsförslaget uppnått minst 75 röster.  

Kortfattat lyfter förslaget: Det är en mycket smal gata, populärt promenadstråk för både boen-
de och besökare, många småbarnsfamiljer under sommaren, många cyklister, genomfartstrafik 
förbjuden, dåligt skyltat, många bilister respekterar inte skyltarna. Förslaget är att Måsgatan 
görs om till en s.k. gågata på samma sätt och samma skyltning som Storgatan i Simrishamn. 

- Måsgatan beskrivs som en smal gata populärt för oskyddade trafikanter. Enligt Trafik-
förordningen skall trafikanter iaktta den omsorg och varsamhet som krävs och hastig-
het skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Om trafikanter ej följer trafikreg-
lerna är det en polisiär fråga.

- Måsgatan beskrivs vidare som skyltad med ”genomfartstrafik förbjuden”, dåligt skyltat
samt att många bilister inte respekterar skyltarna. Enligt Trafikförordningen skall trafi-
kanter följa anvisningar för trafiken som meddelas genom bl.a. ett vägmärke eller
vägmarkering. Om trafikanter ej följer trafikreglerna är det en polisiär fråga.

- Simrishamnsförslaget innebär att Måsgatan görs om till en s.k. gågata. Enligt Trafik-
förordningen får motordrivna fordon inte föras på en gågata. Enligt PBL är det fastig-
hetsägarens ansvar att ordna parkering på sin egen tomt. Gågata anses därmed inte som
lämpligt på Måsgatan i Brantevik.

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-08 
Simrishamnsförslag, 2021-09-11 

Överläggningar 

Frågan väcks hur Måsgatan är utformad. 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-24  
 
 
 
 
 
 

§ 37 forts   Dnr 2021/1045 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för utredning vilken del 
av Måsgatan som avses.  

 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Handläggare Simrishamnsförslaget (för kännedom) 
Förslagsställaren (för kännedom) 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-24  
 
 
 
 
 
 

§ 38   Dnr 2021/1016 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Simrishamnsförslag ID: 1161 - Utegym i Gladsax  

Ärendebeskrivning 
 
Den 2 september 2021 så lämnades Simrishamnsförslag ID: 1161 - Utegym i Gladsax in 
och den 8 november 2021 så uppnådde förslaget 75 röster och skickades till Samhällspla-
neringsnämnden för hantering. 
 
Utegym i Gladsax 
Vi Gladsaxbor önskar ett utegym i byn, så det blir lättillgängligt för bybor att träna och 
kanske också en social gemenskap i byn som detta kan medföra. Detta kan förslagsvis pla-
ceras i närheten av medborgarhuset där det finns en stor grönyta. Vi vill ha ett utegym som 
passar för alla åldrar, både barn, äldre och alla andra som bara vill träna. 
 
Utegym finns i alla större orter i kommunen (Simrishamn, Kivik, Gärsnäs, Borrby, Ham-
menhög, Skillinge och Sankt Olof). Utegymmen i Skillinge och Sankt Olof har tillkommit 
på privat initiativ. Dessutom pågår utbyggnad av utegym i Östra Tommarp.  
 
Bedömningen är att de orter som uppnår status som tätort utifrån sin befolkning bör priori-
teras. Gladsax ingår inte i dessa. I dagsläget finns det endast plan för ett till utegym i 
kommunen i Nyhem-Vik som planeras till 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-27 
Simrishamnsförslag ID: 1161 - Utegym i Gladsax, 2021-09-02 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Simrishamnsförslag ID: 1161 - Utegym i Gladsax avslås. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Handläggare för Simrishamnsförslag 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-24  
 
 
 
 
 
 

§ 39   Dnr 2021/1056 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Simrishamnsförslag ID: 1160 - Hundrastgård i Simrislund  

Ärendebeskrivning 
 
Den 1 september 2021 så lämnades Simrishamnsförslag ID:1160 – Hundrastgård i Sim-
rislund in och den 8 november 2021 så uppnådde förslaget 75 röster och skickades till 
samhällsplaneringsnämnden för hantering. 
 
Hundrastgård i Simrislund 
Tycker att det är på tiden att vi får en rastgård till våra fyrbenta pälsklingar i Simrislund. Det bor 
massor av hundar här och bra promenadvägar, men det hade varit trevligt att kunna ha en plats 
där de kan springa lösa och ev leka med andra hundar. Det finns en perfekt yta på grönområde 
mellan Sommargatan och Korngatan. Verkar som om där varit någon sorts idrottsplan tidigare för 
underlaget är annorlunda än på resten av gröningen. 
 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna platsen inte är lämplig då den används för spon-
tanidrott, främst fotboll. Det finns dock en lämplig yta intill den föreslagna ytan och det 
finns ett behov av hundrastgård i Simrislund. Förvaltningen föreslår därför att nämnden är 
positiva till förslaget med placering på den intilliggande ytan och med ett genomförande 
under 2023, utifrån tilldelad budget inom ramanslag för park och grönytor. 
 
I samband med anläggande av hundrastgård bör träd planteras då trädslaget inom området 
är alm som efterhand drabbas av almsjuka. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-27 
Simrishamnsförslag ID:1160 - Hundrastgård i Simrislund, 2021-11-08 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Bifalla Simrishamnsförslag ID: 1160 - Hundrastgård i Simrislund, med mindre ju-
stering av placering. 

_______ 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Handläggare för Simrishamnsförslag 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-24  
 
 
 
 
 
 

§ 40   Dnr 2022/40 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Simrishamnsförslag ID: 1171 - Badbrygga till stranden i Simrishamn  

Ärendebeskrivning 
 
Den 15 oktober 2021 så lämnades Simrishamnsförslag ID: 1171 - Badbrygga till stranden i 
Simrishamn in och den 10 januari 2022 så uppnådde förslaget 75 röster och skickades till 
samhällsplaneringsnämnden för hantering. 
 
Badbrygga till stranden i Simrishamn 
Tidigare har kommunen lagt ut en flytbrygga under sommaren nedanför 
"gungorna". Det skulle göra otroligt mycket för hela stranden om man installerade en eller 
flera permanenta badbryggor likt de man har i Ystad. 
 
Beslut fattades i dåvarande samhällsbyggnadsnämnden den 26 september 2019 § 190 om 
att en permanent badbrygga med ramp skulle genomföras vid Tobisvik, i det fall budget-
medel tillfördes projektet under perioden 2020–2024. Inga budgetmedel har avsatts till en 
permanent ramp. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför försökt hitta andra mindre 
kostsamma alternativ och utreder nu en kombination av strandmattor och strandrullstolar 
för att göra tre av våra stränder mer tillgängliga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-27 
Simrishamnsförslag ID: 1171 - Badbrygga till stranden i Simrishamn 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Mats Sundbeck (V): Bifalla Simrishamnsförslaget. Arbetas in i budget för år 2023 
Lars Johansson (S): Återremiss för undersökning av budgetförutsättningar i 2023 års bud-
get. 
Carl-Göran Svensson (C): Avslag i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens besluts-
förslag 
 
Beslutsgång återremiss 
 
Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutat att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-02-24 

§ 40 forts Dnr 2022/40 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsgång

Därefter ställer ordförande förslag om bifall mot förslag om avslag och finner att nämnden 
beslutat avslå Simrishamnsförslaget. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns: 

JA-röst för avslag 
NEJ-röst för bifall 

Omröstningsresultat 

Med 11 JA-röster (Kristina Åhberg (M), Johan Ohlson (M), Gunilla Tynell (L), Lage 
Engebo (M), Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Linda Törn-
blad (S), Fredrik Ramberg (S), Jan Dahl (SD) och Carl-Göran Svensson (C)) mot 1 NEJ-
röst (Mats Sundbeck (V) beslutar nämnden avslå Simrishamnsförslaget om badbrygga i 
Simrishamn 

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 

• Simrishamnsförslag ID: 1171 - Badbrygga till stranden i Simrishamn, avslås.

Reservationer 

Mats Sundbeck (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

_______ 

Beslutet expedieras till: 
Handläggare för Simrishamnsförslag 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-24  
 
 
 
 
 
 

§ 41   Dnr 2021/1107 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Initiativärende från Kristina Åhberg (M) - Parkeringsregler i Sim-
rishamns kommun  

Ärendebeskrivning 
 
Kristina Åhberg (M) väckte den 16 december 2021 ett initiativärende. Åhberg föreslog att 
samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att se över gällande parkeringsregler i Sim-
rishamns centrum. Ärendet överlämnades till samhällsbyggnadsförvaltningen för utred-
ning/beredning. 
 
Sammanfattning av Åhbergs förslag: 

- Se över gällande parkeringsregler i Simrishamns centrum. 
- Förslag till förändringar ska presenteras för SPN i jan/feb 2022. 
- Vi ska utgå från ett positivt förhållningssätt dvs. begränsa "förbudsparkeringar". 
- Lagar och förordningar följs samt att trafiksäkerheten ska gå före bekvämligheten. 

 
Framkomlighet 
Framkomlighet för trafiksäkerheten kräver minst 3,5meters fri bredd för räddningsfordon, 
renhållning, varuleveranser, snöröjning, halkbekämpning osv. Framkomlighet - Ökrab 
(okrab.se) Ytterligare bredd kan behövas i kurvor för överhänget/svep-arean. För att säker-
ställa framkomligheten behöver det därför på vissa platser eller under vissa perioder finnas 
antingen ett parkeringsförbud eller ett stannandeförbud. 
 
Parkering på gångfartsområden 
På ett gångfartsområde ska man vid utformningen generellt sett försöka undvika parke-
ringsplatser och de parkeringsplatser som anläggs ska i första hand vara till för personer 
med rörelsenedsättning/parkeringstillstånd. Parkeringsplatserna ska vara särskilt utmärkta i 
gatan och med vägmärken. I övrigt råder parkeringsförbud på gångfartsområden.  
 
Trafikförordningen (1998:1276) 
8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata, cykelgata och i gångfartsområde m.m. 
1 §   På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande. 
   1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart. 
   2. Fordon får inte parkeras. 
   3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. 
 
TRV publikation 2021:001  
Krav - VGU, Vägars och gators utformning  
8.3.2 Gångfartsområde  
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Utformning ska ge stöd för att fordonstrafik framförs i maximal gångfart. Utformning ska ge 
stöd för fordonsförares väjningsplikt mot gående. Parkeringsplats ska vara särskilt utmärkt. 
Ytskikt ska vara utformat så att ytan underlättar för gångtrafikanter. För personer med funk-
tionsnedsättning ska det finnas längsgående zon som är fredad från fordonstrafik. Gångfarts-
område ska ha gångstråk med konstgjorda och/eller naturliga ledstråk för att ge ledning till 
personer med synnedsättning. 
 
Stiga i eller ur & lasta av eller på 
Att låta en passagerare stiga i eller ur fordonet (exempelvis färdtjänst eller taxi) eller att lasta 
av eller på gods (exempelvis varutransporter eller hantverkare) räknas som att stanna och inte 
som att parkera och är därmed tillåtet på Storgatan som gångfartsområde, så länge du inte står 
som hinder/fara eller att vägmärken säger något annat. Råder stannande-förbud får du inte stå 
still med fordonet om det inte är för att undvika fara. stanna-och-parkera.pdf (transportstyrel-
sen.se)  
 
Polistillstånd 
Möjlighet att nyttja platser till annat än vad den är upplåten för finns vid ansökan om upp-
låtelse av allmän platsmark hos Polisen. Tex allmänna vägar, gator, torg och parkeringar. 
Säkerheten för de oskyddade trafikanterna måste dock utredas och beskrivas tydligt genom 
en TA-plan vid ansökan. Offentlig plats | Polismyndigheten (polisen.se)  
 
Bedömning 
Förvaltningens bedömning är att utifrån det som beskrivs ovan så är det inte lämpligt att 
göra några förändringar i nuläget, förvaltningen följer lagar och förordningar samt verkar 
alltid för framkomlighet och trafiksäkerhet i första hand. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-08 
Parkeringsregler i Simrishamns kommun, initiativärende från Kristina Åhberg (M) 2021-12-
16 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kristina Åhberg (M): Återremiss till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att finna 
lösningar för att underlätta för hantverkare och näringsidkare 
 
Beslutsgång återremiss 
 
Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutat 
återremittera ärendet. 
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SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att finna 
lösningar för att underlätta för hantverkare och näringsidkare. 

 
_______ 
 
 
 
  
  

23



  
 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-02-24  
 
 
 
 
 
 

§ 42   Dnr 2022/98 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Initiativärende från Lars Johansson (S) - Klimatinvesteringar  

Ärendebeskrivning 
 
Lars Johansson (S) väckte den 27 januari 2021 vid samhällsplaneringsnämndens samman-
träde ett initiativärende om satsning på klimatinvesteringar.  
 
Socialdemokraterna föreslår via Lars Johansson att 100 miljoner kronor anvisas för klima-
tinvesteringar under perioden 2023 till 2026 utifrån ett antal konkreta åtgärder som redovi-
sas nedan.  
 
Samhällsplaneringsnämnden överlämnade ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för 
utredning/beredning/beaktande i budgetprocessen. 
 

1. Ett program utarbetas för solcellspaneler på kommunala byggnader. Utgångspunk-
ten ska vara att samtliga byggnader som kommunen har rådighet över och som 
lämpar sig för solcellsinstallationer förses med sådana med början 2023. Förvalt-
ningen ges i uppdrag att under förutsättning av Fullmäktiges gillande utarbeta 
kostnadskalkyler och operativa planer för genomförandet. 
 
Förvaltningens bedömning:  
Det finns byggnader som skulle kunna förses med solceller och där kommunen 
skulle kunna tillgodo göra sig elenergin under den tid som den produceras mest ef-
fektivt. Detta är byggnader där verksamheten företrädesvis bedrivs under hela året. 
Vilka dessa är bör kunna utredas under kvartal 2 2022. 
Placering på taken kommer i många fall leda till att ytskikten på dessa också behö-
ver åtgärdas då deras livslängd är överskriden. Detta för att inte riskera att monte-
rade solceller/-paneler behöver tas ned för att åtgärda takens ytskikt. 
Kostnad för en utredning beräknas till 100 tkr. 
Kostnaden för installation av solceller går inte idag att uppskatta, resultatet från ut-
redning behöver vara klart innan.  
 

2. I den fördjupade kompletteringen till översiktsplanen för tätorten ska konkreta 
markanvisningar tas fram för översvämningsskydd för såväl skyfall som havsnivå-
höjning. Ett sådant arbete med anvisade markområden ska även utarbetas för be-
rörda kust- och inlandsbyar. 
 
Förvaltningens bedömning:  
Åtgärdsplan, finns med i planerna för äskande av medel inför driftsbudget 2023, 
enligt pågående arbete med klimatanpassningsplan. Kostnad är ännu inte framtagen 
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men bedöms bli 1-1,5 miljoner kronor utifrån liknande arbete för Kristianstads 
kommun.  
 
Faktiska åtgärder kräver miljödomar som kommer att ta åtskilliga år att få till stånd. 
Det är därför lämpligt att avvakta ett framtagande av en åtgärdsplan innan investe-
ringsbudget avsätts.  
 
Tittutvägen mellan Kivik och Vitemölla är ett projekt som kommer att lyftas vid 
möte med Trafikverket i mars. Om de är intresserade så finns det bidrag att söka för 
skydd av samhällsfunktioner, men även här krävs en utredning innan vi kan göra en 
bedömning av kostnaderna för åtgärderna. Detta är en begränsad åtgärd som even-
tuellt kan falla under länsstyrelsens ansvar vilket skulle minska handläggningstiden. 
Kostnader för utredningen bedöms till 100 000 kr och för åtgärden till mellan 
500 000 kr och 1 000 000 kr, men det finns möjlighet att få bidrag. 
 

3. En fossilfri kommunal personbilspark ska vara genomförd vid investeringsperio-
dens slut 2026 och förberedas, bland annat genom uppsättande av laddstolpar en-
bart för kommunala ändamål så att detta mål kan uppnås. 
 
Förvaltningens bedömning:  
Några bilar behöver kunna användas även vid långvariga strömavbrott så förvalt-
ningen föreslår att kommunens fordonspark ska ha en blandning av drivmedel: el, 
gas och HVO/diesel/bensin. I övrigt är det ett mål som bedöms som möjligt att 
uppnå och som har kostnadsberäknats till 500 000 kr /år under perioden 2022 till 
2027. Dessa medel ligger i den antagna investeringsplanen. Om vi ska klara att ge-
nomföra hela projektet inom perioden bedöms ytterligare 500 000 kr behöva om-
fördelas till senast 2026.  

  
4. Biologisk mångfald och ekosystem ska gynnas genom anläggande av dagvatten-

dammar för sedimentering för att begränsa övergödningen av Östersjön. Program 
för biologisk mångfald och bevarande och utveckling av ekosystem i och vid åar, 
sjöar och mindre vattendrag där kommunen har ansvar ska utarbetas och investe-
ringar kostnadsberäknas och redovisas. 
 
Förvaltningens bedömning:  
Inom detta område så har vi ett pågående projekt för anläggande av 20 ha våtmar-
ker inom Tommarpsåns avrinningsområde under perioden 2021-2025. För detta 
projekt har vi fått bidrag om knappt 7,1 miljoner kronor, och en avsatt budget om 
2,35 miljoner kronor för miljömålsåtgärder.  
 
Det finns möjlighet att utveckla detta område ytterligare men då regeringen har till-
satt pengar för genomförande av LOVA-projekt som kan sökas med upp till 90 % 
bidragsandel, så bör detta avspeglas i eventuellt budgetäskande för åtgärder inom 
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området. Ett litet budgetanslag inom detta område kan därigenom ge stor effekt, ef-
tersom medfinansieringsgraden är hög.  
 
I dagsläget har förvaltningen inte tagit fram någon plan för fortsatt arbete. Frågorna 
kommer att lyftas i det pågående arbetet med grönblåstrukturplan och klimatan-
passningsplan som båda ska slutföras under 2022.  
 
Eventuell budget bör inte avsättas förrän tidigast 2025 om inte driftsbudgeten utö-
kas för att ge möjlighet till att anställa personal. 
 

5. Den konkreta innebörden och konsekvenserna av ”Hållbart byggande” (2026) ska 
utarbetas och följdinvesteringar kostnadsberäknas. 
 
Förvaltningens bedömning:  
Genom att konsekvent följa översiktsplanens bebyggelsestrategi och Arkitektur- 
och kulturmiljöprogrammets arkitekturstrategi utvecklar vi de tillgångar som finns i 
Simrishamns kommun på ett medvetet sätt för en hållbar utveckling. Vi ska i alla 
beslut vårda styrkan av våra höga natur- och kulturmiljövärden. 
 
Den kommande markstrategin, för den kommunala markreserven, kommer att ge 
oss möjlighet att bevara och skydda värdefull jordbruksmark.  
Klimatanpassningsplanens åtgärdsplan kommer att peka ut områden som är olämp-
liga för ny bebyggelse men även områden som kan bebyggas om åtgärder görs ge-
nom att en investeringsbudget avsätts för detta efter det att områden identifierats i 
klimatanpassningsplanen och åtgärdsförslag är kostnadsberäknade. Ett ramanslag 
om 2-4 miljoner kronor för strategiska markinköp skulle lämpligen kunna införas 
från 2023 och framåt. 
 
Det pågående projektet; VA-tillgången i Simrishamns kommun - för befintliga pla-
ner och utbyggnadsområden skapar förutsättningar för att öka bostadsbyggandet 
och öka inflyttningen, genom att prioritera utbyggnadsområden och planer i attrak-
tiva lägen, där VA-situationen tillåter det. Projektet bidrar till en effektiv, långsiktig 
VA-försörjning på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt genom att vara ett 
underlag för prioritering av VA- utbyggnad och detaljplanering.  
 
Genom att budgetera för upphävande av detaljplaner i mindre lämpliga områden, 
utföra klimatanpassningsåtgärder för nya detaljplaner i lämpliga 
utbyggnadsområden kan ett mer hållbart samhällsbyggande uppnås. 
För detta bör ett anslag äskas i driftsbudgeten. 

 
Förvaltningens bedömning är att utöver vad som har angetts ovan är följande åtgärder 
lämpliga klimatinvesteringar som kan genomföras under perioden 2023-2026: 
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• Behov finns av att skydda även inlandsorter från de ökande mängderna med 
regn, främst Borrby som redan i dag har stora problem. Detta kan ske ge-
nom att anlägga fördröjningsmagasin för att minska problemen med över-
svämningar inom flera planlagda områden i Simrishamns kommun – både 
för bostäder och verksamhetsmark. Projektering av fördröjningslösning för 
Borrby samhälle cirka 200 000 kr och genomförande 2-5 miljoner kronor. 

 
• Strategiska markinköp i syfte att bevara och skydda skyddsvärda natur- och 

kulturmiljöer, samt värdefull jordbruksmark. Det är svårt att sätta en summa 
på denna post då markpriset beror på fastighetens storlek och läge. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-01 
Lars Johansson (S), Initiativärende samhällsplaneringsnämnden, 2022-01-27 
Redovisning av kostnader kopplade till Lars Johanssons initiativärende om klimatsatsning-
ar, 2022-02-16 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Carl-Göran Svensson (C): Ge förvaltningschefen i uppdrag att inarbeta redovisade kostna-
der i samhällsplaneringsnämndens förslag till investerings- respektive driftsbudget 
 
Tilläggsyrkande 
 
Lars Johansson (S): Inför förslag till investeringsbudget – tidigareläggning av investering   
av solcellspaneler med 10 mkr/år från och med 2023 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på förslag om att ge förvaltningschefen i uppdrag att inarbe-
ta redovisade kostnader i samhällsplaneringsnämndens förslag till investerings- respektive 
driftsbudget och finner att nämnden beslutat så. 
 
Beslutsgång tilläggsyrkande 
 
Därefter ställer ordförande proposition på Lars Johanssons tilläggsyrkande och finner att 
nämnden beslutat bifalla det samma. 
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SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Ge förvaltningschefen i uppdrag att inarbeta redovisade kostnader i samhällsplane-
ringsnämndens förslag till investerings- respektive driftsbudget. 
 

• Inför förslag till investeringsbudget – tidigareläggning av investering av solcellspaneler 
med 10 mkr/år från och med 2023. 

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Lars Johansson (S) 
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Översyn av lokala ordningsföreskrifter  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2015, § 91 att ge dåvarande samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att revidera lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun. 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterade att ändring av lokala ordningsföreskrifter behö-
ver kungöras och remitteras till olika myndigheter och gav förvaltningschefen i uppdrag att 
arbeta fram lokala ordningsföreskrifter och remittera till lämpliga remissinstanser. Redo-
visning skulle ske hösten 2015 och planerades att börja gälla från och med 2016. 
 
Detta arbete har sedan dess nedprioriterats på grund av resursbrist, men det har i hand-
lingsplan för sommaråtgärder, som antogs av samhällsplaneringsnämnden den 17 decem-
ber 2020 § 281, konstaterats att de lokala ordningsföreskrifterna behöver revideras.  
 
Samhällsplaneringsnämnden godkände den 18 mars 2021, §59 Projektdirektiv - Översyn 
av lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till uppdaterade lokala ordnings-
föreskrifter för Simrishamns kommun och inom arbetet har följande revideringar genom-
förts: 

• avgränsning av hundbad och camping har utretts och föreskrifterna har reviderats 
• översyn av språket med inriktning på att förenkla och modernisera texten 
• översyn och revidering av var och när det inte är tillåtet att förtära alkohol i avsikt 

att förenkla tolkningen av föreskrifterna 
• översyn av föreskrifter för torghandel som nu återfinns i de samlade föreskrifterna 
• översyn av Föreskrifter om gångbanerenhållning mm för fastighetsinnehavare i 

Simrishamns kommun – Inga förändringar, ligger kvar som separat dokument. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-01 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun, 2022-02-01 
Gällande ordningsföreskrifter som ska ersättas av förslaget: 

• Allmänna lokala ordningsföreskrifter, beslutade av kommunfullmäktige den 28 feb-
ruari 2011, §12, Länets författningssamling 12FS 2011:13 

• Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Simrishamns kommun, beslutade av 
kommunfullmäktige den 28 februari 2011, §12, Länets författningssamling 12FS 
2011:13 

• Kartbilaga till allmänna lokala ordningsföreskrifter, 28 februari 2011 
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• Ändring i 20 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Simrishamns kom-
mun, Kommunfullmäktige den 27 juni 2011, Länets författningssamling 12FS 
2012:24 

 
Överläggningar 
 
Fredrik Ramberg (SD) påtalar att det av tjänsteskrivelsen framgår att föreskrifterna revide-
rats vid fem punkter. Det stämmer inte. Det finns fler revideringar. Vidare konstateras att 
förslaget är fyrverkeri får användas enbart nyårsafton utan polismyndighetens tillstånd. 
(Tidigare var det tillåtet även påskafton och valborgsmässoafton) 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen, med hänvisning till 
Rambergs påtalande, för klargörande vad gäller revideringarna.  

 
_______ 
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Ansökan om planbesked för del av Tommarp 41:5 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsägare till fastigheten Tommarp 41:63, inkom den 17 september 2021 med en 
ansökan om planbesked. Sökanden har i snart 40 år skött en större bit mark, en del av den 
större fastigheten Tommarp 41:5, vid Kippabäcken i Tommarp, (som angränsar till Tom-
marp 41:63), som sin egen, och anlagt en vacker visningsträdgård på cirka 300 kvm mark 
som ägs av kommunen. Dessutom har sökanden sin infart på allmän platsmark. 

Sökanden har enligt ansökan inte varit medveten om att det är kommunal mark som är 
planlagd som allmän platsmark. I beviljade bygglov framgår inte fastighetsgränsen. 

För att kunna få överta och köpa marken, som trädgården är anlagd på, kan den inte enligt 
lag vara planlagd som allmän platsmark. Det går inte heller att upprätta ett arrendeavtal. 

Förvaltningen har den 4 februari 2022 gjort ett platsbesök på fastigheterna och träffat fas-
tighetsägaren till Tommarp 41:63. Bygglov beviljades för bostadshuset år 1958 (då även 
avstyckning utfördes) och för infarten år 1994. Infarten är på allmän platsmark, kommunal 
mark. Vid besöket framkom att befintlig infart och mur byggdes redan i samband med att 
bostadshuset uppfördes. 

Att teckna ett nyttjanderättsavtal för infart och trädgård är inte en långsiktig lösning då ett 
nyttjanderättsavtal bara kan tecknas för 25 år och för en tidsbegränsad lösning. Att flytta 
infarten är inte möjligt. 

Ansökan om planbesked i syfte att ändra två detaljplaner kvarstår. Sökanden är införstådd 
med att kostnader för planarbetet belastar fastighetsägaren. 

En allmän plats är ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. 
Kommunen ska i en detaljplan reglera vilka områden som ska vara allmän plats. En allmän 
plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild. 

Fastigheten Tommarp 61:63, med sökandens bostad, ligger inom en detaljplan men områ-
det vid bäcken inom en annan. Om sökanden ska kunna göra en fastighetsreglering, måste 
den delen av detaljplanen som gäller vid bäcken upphävas så att det inte längre är allmän 
platsmark, och införlivas med den detaljplanen som bostadsfastigheten ligger inom och så 
att detaljplanen med bostaden tillåter en tomtindelning, som innebär att det aktuella områ-
det kan införlivas med bostadsfastigheten Tommarp 61:63. 
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Då det är två större detaljplaner som måste upphävas respektive ändras betyder det att en 
eventuell planprocess berör många sakägare. 

Skulle man påbörja en planprocess och upphäva detaljplanen vid bäcken, så faller automa-
tiskt bestämmelser om strandskydd för Tommarpsån in (inte Kippabäcken) Länsstyrelsen 
kan då göra den bedömningen att anse att området ska skyddas och inte privatiseras enligt 
strandskyddsbestämmelserna.  

En bedömning av om ett område redan är ianspråktaget bör baseras på en utredning av hur 
allmänheten har tillgång till området. 

Även eventuella skyddsåtgärder mot översvämning måste ligga inom allmän platsmark. 

Finansiering 

Fastighetsägaren står för samtliga plan- och utredningskostnader. Ett plankostnadsavtal ska 
upprättas.  

Konsekvenser 

Ett utökat planförfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktspla-
nen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, 
eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
Förvaltningen anser att det, om det ska prövas, bör utföras med utökat planförfarande då de 
särskilda skäl som finns för att bevilja strandskyddsdispens är av betydelse för allmänheten 
och måste prövas. En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas och ingå i planförslaget. 

Då Länsstyrelsen kan göra den bedömningen att området ska skyddas och inte privatiseras, 
enligt strandskyddsbestämmelserna, är förvaltningens bedömning att det kan bli svårt att 
motivera att området inte skulle fortsätta att vara allmän platsmark. Redan i samrådsskedet 
bör detta vara klarlagt. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-04 
Ansökan om planbesked, 2021-09-17 
Detaljplan K:7, byggnadsplan, laga kraft 1965-08-04 
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§ 44 forts Dnr 2021/806 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Detaljplan K:2, byggnadsplan, laga kraft 1943-12-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carl-Göran Svensson (C): Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 

Tilläggsyrkande 

Carl-Göran Svensson (C): Förvaltningen ges i uppdrag att utreda huruvida myndighets-
mässiga beslut, som uppenbarligen inte varit korrekta då de beslöts och detta upptäckts i ett 
senare skede vid annat ärende som är avhängigt förstnämnda, ska belasta fastighetsägaren i 
slutändan med kostnader? 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på lämnat beslutsförslag och finner att nämnden beslutat så. 

Beslutsgång tilläggsyrkande 

Därefter ställer ordförande proposition på sitt tilläggsyrkande och finner att nämnden be-
slutat bifalla detsamma. 

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 

• Bevilja positivt planbesked för ändring och upprättande av två nya detaljplaner för
prövning av ny kvartersmark.

• Planprövning sker genom utökat förfarande.

• Plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.

• Planhandlingar och utredningar kan upprättas av externa konsulter.

• Eventuella ny fastighetsindelning bekostas av fastighetsägare till Tommarp 41:63.

• Förvaltningen ges i uppdrag att utreda huruvida myndighetsmässiga beslut, som
uppenbarligen inte varit korrekta då de beslöts och detta upptäckts i ett senare ske-
de vid annat ärende som är avhängigt förstnämnda, ska belasta fastighetsägaren i
slutändan med kostnader?

• Planhandläggning initieras och bekostas av fastighetsägare till Tommarp 41:63.
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§ 44 forts   Dnr 2021/806 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Avgift 
Avgift för planbesked enligt plantaxa är 15000 SEK som faktureras direkt efter beslut. 
 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
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§ 45   Dnr 2020/860 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Markanvisning Rönnebröd 6:70  

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen föreslår att Rönnebröd 6:70 blir föremål för en markanvisningstävling med 
start 1 april 2022. De senaste åren har tävlingar endast anordnats i Simrishamns tätort men 
intresset för kommunens byar har bara växt och en tävling i Sankt Olof ligger helt rätt i tid. 
 
Eftersom kommunen nu har en hållbarhetspolicy och att lagen om klimatkrav för nya 
byggnader träder i kraft den 1 januari 2022 samt att fastigheterna är belägna utanför de 
kulturhistoriskt värdefulla delarna av Sankt Olofs bykärna, föreslår förvaltningen att fokus 
i tävlingen läggs på hållbarhet, innovativa lösningar och spännande arkitektur.  
 
Det huvudsakliga innehållet i inbjudan redovisas i utkastet och förvaltningen önskar Sam-
hällsplaneringsnämndens godkännande av tävlingsidén innan inbjudan slutgiltigt bearbetas 
(layout) för utskick. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-09 
Utkast till tävlingsprogram för Markanvisningstävling – bostäder med adress Rundelgatan i 
Sankt Olof 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Carl-Göran Svensson (C): Återremiss för att samhällsplaneringsnämnden vid nästa möte 
har att ta ställning till markanvisningstävling eller direktanvisning av inkommit förslag till 
byggnation på rubricerad fastighet 
 
Beslutsgång återremiss 
 
Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutat 
återremittera ärendet. 
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§ 45 forts   Dnr 2020/860 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Ärendet återremitteras för att nämnden vid nästa möte har att ta ställning till mar-
kanvisningstävling eller direktanvisning av inkommit förslag. 

 
_______ 
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§ 46   Dnr 2021/163 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Barnbokslut 2021  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt ”Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2019-
2022”, antagen av kommunstyrelsen den 9 maj 2018, §118, ska barnbokslut genomföras 
årligen, där uppföljning och utvärdering av handlingsplanen ska beskrivas förvaltningsvis.  
 
I ärendet ingår en årsredovisning med uppföljning och utvärdering av förvaltningens barn-
rättsarbete med utgångspunkt i handlingsplanens nio principer.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-07 
Handlingsplan för att stärka barnens rättigheter i Simrishamns kommun 2019-2022, 2018-
05-09 
Samhällsplaneringsnämndens Barnbokslut 2021, 2022-02-07 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna samhällsplaneringsnämndens barnbokslut 2021. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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§ 47   Dnr 2020/1051 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ekonomiska rapporter, uppföljningar / Bokslut 2021 - Årsredovisning 
2021  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, i enlighet med kommunledningskontorets anvisning-
ar, upprättat förslag till årsredovisning för Samhällsplaneringsnämnden 2021.  
 
Årsredovisningen innehåller: 

• Årets händelser i verksamheten 2021 
• Verksamhetsuppföljning, som beskriver vilken verksamhet som bedrivits under 

2021 för att nå Samhällsplaneringsnämndens mål 
• Samhällsplaneringsnämndens ekonomiska resultat avseende drift och investeringar 

2021, inklusive VA-kollektivets ekonomiska resultat 
• Ett avsnitt om verksamhetens framtid 
• Uppfyllelse av Samhällsplaneringsnämndens mål 2021 
• Nyckeltal 2021 

 
Samhällsplaneringsnämnden redovisar sammantaget en hög måluppfyllelse för helår 2021. 
Samtliga nämndmål har helt eller delvis uppfyllts. 
 
Samhällsplaneringsnämnden redovisade ett överskott på 2,4 miljoner kronor, exklusive 
exploateringsverksamheten. Avslutade exploateringsprojekt innebar ett överskott på drygt 
fem miljoner kronor.  
 
Sammanfattning av nämndens under- och överskott (summa 2,4 miljoner kronor):  

 
Överskott 

1. Ej använda budgetmedel på grund av allmän återhållsamhet 1,8 miljoner kronor. 
2. Överskott i fastighetsenheten på grund av lägre försäkringspremier och driftkostna-

der 1,9 miljoner kronor.  
3. Överskott städenheten - extra städuppdrag med anledning av pandemin 2,4 miljoner 

kronor. 
 

Underskott 
4. Underskott i Planeringsenheten på grund av omklassning av arbetsinsatser 1,9 mil-

joner kronor.  
5. Underskott i hamnenheten på grund av lägre intäkter (pandemi och begränsat fiske) 

0,9 miljoner kronor.  
6. Mindre underskott i Drift & service 0,3 miljoner kronor. 
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§ 47 forts   Dnr 2020/1051 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

7. Underskott i kostenheten på grund av lägre försäljning delvis beroende på pande-
min 0,6 miljoner kronor.  

 
VA-verksamheten/- kollektivet redovisade ett underskott på 708 tkr. Resultatet är bokat till 
noll och fört till balansräkningen som kommunens fordran på kollektivet med 708 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-09 
Årsredovisning SPN 2021, 2021-02-09 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna årsredovisning för samhällsplaneringsnämnden 2021. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen (för kännedom) 
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§ 48   Dnr 2021/299 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Uppföljning Intern kontrollplan helår 2021  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en uppföljning av den interna kontrollpla-
nen för 2021 avseende samhällsplaneringsnämnden. 
I varje kontrollmoment ingår avvikelseanalyser. Resultatet av avvikelseanalyserna ska an-
vändas som underlag till åtgärder. 
 
Vid kontroll av planen har avvikelser upptäckts och åtgärder har redan vidtagits eller ska 
vidtas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-07 
Uppföljning internkontroll SPN helår 2021, feb 2022  
Samhällsplaneringsnämndens interna kontrollplan för 2021, beslut 2021-04-29, § 91 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna uppföljning av intern kontrollplan för helår 2021. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Kommunrevisionen (för kännedom) 
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§ 49   Dnr 2021/167 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Nämndplan 2022-2026 (Budget 2022) - Förslag på överföring av investe-
ringsanslag från 2021 till 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsplaneringsnämnden föreslås besluta om överföring av investeringsanslag från 
2021 till 2022. Anslagen avser i huvudsak pågående projekt och projekt tillsammans med 
extern part som t ex Trafikverket. I förslaget finns även överföring av investeringsanslag 
avseende VA-verksamheten/kollektivet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-07 
Förslag till överföring av investeringsanslag från 2021 till 2022 bilaga 1 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Överföra investeringsanslag från 2021 till 2022 i enlighet med förslag. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Kommunledningskontoret 
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§ 50   Dnr 2019/567 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Policy för huvudmannaskap för allmän platsmark  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 september 2018, §§ 176, 177, att ge förvalt-
ningen i uppdrag att utforma förslag till riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats-
mark och för enskilda vägar i samtliga större samhällen inom Simrishamns kommun uti-
från en analys och utredning av befintliga förhållanden.  
I avvaktan på riktlinjerna beslutades även att inte upprätta några nya detaljplaner med 
kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark inom Vitemölla och Vik. 
 
Samhällsplaneringsnämnden tog den 18 juni 2019, § 146, beslut om projektdirektiv för 
Policy för huvudmannaskap för allmän platsmark, och en konsult upphandlades för att ge-
nomföra en inventering som skulle ligga till grund för det fortsatta arbetet. 
 
Mattias Borgström, Svefa AB presenterade vid samhällsplaneringsnämndens sammanträde 
den 14 september 2020, § 173 underlag som Svefa, på uppdrag av kommunen arbetat fram. 
Underlaget består av en inventering och inledande redogörelser över hur frågan i dagsläget 
ser ut inom kommunen, vad gällande lagstiftning och tillämpningen av denna samt anger 
hur frågan hanteras i andra kommuner. 
 
Med stöd av underlaget från Svefa AB har ett förslag till Policy och riktlinjer för huvud-
mannaskap för allmän platsmark, som ska ligga som underlag i alla planprocesser och 
ärenden som rör utredning gällande ansvar för huvudmannaskap inom Simrishamns kom-
mun tagits fram. Policyn ska tydliggöra när det finns skäl att frångå ett kommunalt huvud-
mannaskap utifrån redovisade riktlinjer. 
 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 26 november 2020, § 271 att remittera förslag 
om Policy för huvudmannaskap för allmän platsmark till samtliga politiska partier för syn-
punkter senast den 15 januari 2021. 
 
Förvaltningen reviderade därefter, efter inkomna synpunkter, Policy för huvudmannaskap 
för allmän platsmark. Förvaltningen har låtit styrdokumentet kvarstå som Policy och rikt-
linjer då styrdokumentet berör ett flertal nämnder och riktlinjer kan vända sig till en eller 
flera nämnder. 
 
En enskild väghållare som erhåller statsbidrag är skyldig att hålla vägen öppen för allmän 
trafik. I vissa, särskilda fall, har en ägare till en enskild väg med statsbidrag trots det rätt att 
begränsa trafiken på sin väg. Det kan gälla till exempel genom bestämmelser för största 
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§ 50 forts   Dnr 2019/567 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

bredd, längd eller vikt. Sådana bestämmelser måste dock vara godkända av Trafikverket 
för att inte statsbidraget ska påverkas. 
 
Huvudmannaskapet för allmän platsmark skiljer sig idag åt mellan olika samhällen inom 
kommunen. En del är planlagda med kommunalt huvudmannaskap för allmän plats och en 
del med enskilt huvudmannaskap. Skillnaderna utgår ifrån att Simrishamns kommun tidi-
gare bestått av flera mindre kommuner med olika syn på kommunens ansvar för drift och 
underhåll av vägnätet.  
 
Lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen är grundläggande principer som 
har betydelse för kommunal verksamhet. Likställighetsprincipen innebär att kommunen 
ska behandla sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.  
 
Inför nämndens sammanträde den 29 april 2021 skickades handlingar i ärendet ut för 
beslut. Nämnden beslutade då vid fastställande av dagordningen att ärendet utgår som 
beslutsärende. Malin Alm, exploateringsingenjör, hade en muntlig genom av ärendet. 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade, § 71, samma dag – ”Nämnden har tagit del av 
informationen. Ärendet tas upp för beslut vid nämndens sammanträde i juni 2021.” 
 
  
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Ärendet, på grund av sin komplexitet och behov av ytterligare utredningar, vilande-
förklaras till nästa mandatperiod. 

 
_______ 
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§ 51   Dnr 2020/1056 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Brandbil inom Simrishamns kommun - försäljning av bilen  

Ärendebeskrivning 
 
Den av kommunen ägda brandbilen som under ett antal år varit utställd på Autoseum har 
på grund av platsbrist på muséet för tillfället tagits om hand av samhällsbyggnadsförvalt-
ningen som förvarat den i lokaler i hamnen.  
 
Samhällsplaneringsnämnden fick genom kommunstyrelsens beslut den 10 februari 2021, § 
25 i uppdrag att utreda försäljning/placering av brandbilen så att den kan behållas inom 
kommunen och på ett sätt som minimerar kostnaderna härför. 
 
Nu föreligger ett förslag till köpeavtal med intressent. Avtalet innebär att köparen åtar sig 
att besiktiga fordonet och åtgärda eventuella brister så att fordonet godkänns för trafik. 
(Fordonet har haft körförbud sedan 1 november 2009). Fordonet ska kunna köra i trafik 
och användas vid olika arrangemang inom Simrishamns kommun. Samråd ska ske mellan 
säljaren och köparen vid vilka arrangemang fordonet ska användas och det torde ske 2-4 
gånger per år. Ersättning för fordonets deltagande/användning utgår ej till köparen. Samtli-
ga kostnader som är förknippade med att få fordonet godkänt för trafik åligger köparen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till köpekontrakt 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Sälja brandbilen enligt upprättat kontrakt. 
 
_____ 
 
Beslutet expedieras till: 
 
Salana Österlen AB 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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§ 52   Dnr 2022/18 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas som information: 
 

1. Socialnämndens beslut 2022-01-27, § 8 - Nytt hyresavtal Galaxen inkl ombyggnad 
 

2. Motion från Henrik Mårtensson (C) - Utreda förutsättningarna och behov av ny 
sporthall i Gärsnäs 

 
3. Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § Detaljplan för del av Simris 206:1 

20:31 och 20:33 Stengårdens avloppsreningsverk – antagande 
 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § 9 - Kompensation för ökade internhyror 
 

5. Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C)  - Inrättande av 
tjänst som landsbygdsutvecklare 

 
_____ 
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