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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutande: Kristina Åhberg (M) 
Kaj Ovesson (M)  
Carl-Göran Svensson (C), ordförande 
Pia Nordström (L) 
Johan Ohlson (M) tjänstgör för Pär Rosenberg (KD) 
Lars Johansson (S), utom § 170 (jäv) 
Tommy Nilsson (S) tjänstgör för Lars Johansson (S) § 170 
Christl Bengtsson (S) 
Jan-Erik Persson (S) 
Mats Sundbeck (V) 
Kjell Dahlberg (ÖP 
Fredrik Ramberg (SD) 
Jan Dahl (SD) 

Närvarande ersättare: Carola Teirfolk (M)  
Lars Göransson (C) 
Mikael Stamming (C) 
Tommy Nilsson (S), §§ 156-169, 171-180 
John Kvarnbäck (MP) 
Alf Persson (SD) 

Övriga närvarande: Anand Andersson, Österlen VA AB, §§ 156-163 
Anna Eliasson, stadsarkitekt/avdelningschef, §§ 156-161 
Charlotte Larsson, Österlen VA AB, §§ 156-163 
Jeanette Qamar, kommunekolog, §§ 156-161 
Jessica Lertorp, Österlen VA AB, §§ 156-163 
Johan Persson, Österlen VA AB, §§ 156-163 
Karolina Gustafsson, GIS-ingenjör, §§ 156-158 
Lars Helmersson, fastighetsingenjör, §§ 156-159 
Linda Larsson, EC offentliga miljöer, §§ 156-161 
Malin Alm, exploateringsingenjör, § 157 
Maria Florén, EC planering, §§ 156-161 
Oscar Karlsson, planarkitekt, § 157 
Robert Odeberger, EC administration, §§ 156-161 
Ulf Widemark, EC fastighet, §§ 156-159 
Åsa Simonsson, samhällsbyggnadschef 
Annette Knutsson, nämndsekreterare  
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslut Rubrik Ärende  Sida 

§ 156 Upprop och val av justeringsperson 2022/17 4 
§ 157 Fastställande av föredragningslista, genomgång av 

ärenden 
2022/21 5 

§ 158 Information; Felanmäla via app 2022/37 6 
§ 159 Information; Korsavadshallens tak 2021/167 7 
§ 160 Information; Bildande av reservat i Soleviskogen 2022/394 8 
§ 161 Information; Bildande av reservat i Knäbäckshusen 2022/395 9 
§ 162 Information; Projekt Simris 2022/79 10 
§ 163 Information; Nödvattenplan 2022/566 11 
§ 164 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/19 12 
§ 165 Förslag på nytt verksamhetsområde Mellby 65:4 2022/573 13 
§ 166 Förslag på nytt verksamhetsområde Gislöv 17:272 och 

Gislöv 17:273 
2022/572 14 

§ 167 Hoby 26:8 - Begäran om prövning om anslutning till 
det kommunala avloppsnätet 

2022/580 15 - 16 

§ 168 Projektdirektiv - Inrättande av kommunalt verksam-
hetsområde för spillvatten i Haväng 

2019/1017 17 - 18 

§ 169 Översyn av lokala ordningsföreskrifter 2021/24 19 - 20 
§ 170 Detaljplan Rörum 11:19 - granskningshandling 2019/766 21 - 22 
§ 171 Detaljplan för Hjälmaröd 4:203-utställningshandling 2018/508 23 - 26 
§ 172 Ändring av detaljplan för del av Borrby 321:1-

granskningshandling 
2021/863 27 

§ 173 Ändring av detaljplan för Hästen 27 m.fl - samråds-
handling 

2015/955 28 - 29 

§ 174 Detaljplan för del av Tommarp 41:5, avskrivning 2021/806 30 - 31 
§ 175 Ansökan om planbesked med begäran om upphävande 

av tomtindelning - Hjälmaröd 4:98 
2022/590 32 - 33 

§ 176 Förfrågan om att få köpa mark, Simrishamns varv 2022/634 34 
§ 177 Intern kontrollplan 2023 2022/554 35 - 37 
§ 178 Ansvarsfördelning - arbetsuppgifter med arbetsmiljö-

ansvar - delegering till samhällsbyggnadschef 
2021/493 38 

§ 179 Meddelanden 2022/18 39 
§ 180 Förvaltningschefens information 2022/20 40 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 156 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 
2022-08-25 

§ 157 Dnr 2022/21 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Fastställande av föredragningslista och genomgång av ärenden 

Ärendebeskrivning 

Sammanträdet inleds med att fastställa dagordningen och genomgång av ärendena på före-
dragningslistan. 

_____ 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 158 Dnr 2022/37 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Information; Felanmäla via app 

Ärendebeskrivning 

Karolina Gustafsson, GIS-ingenjör presenterar appens funktion och hur den fungerar. 

_____ 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 159 Dnr 2021/167 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Information; Korsavadshallens tak 

Ärendebeskrivning 

Lars Helmersson, fastighetsingenjör och Ulf Widemark, EC fastighet redogör för status 
och skador som upptäckts då bytet av taket på Korsavadsanläggningen skulle genomföras. 

_____ 

7



Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 160 Dnr 2022/394 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Information; Bildande av reservat i Soleviskogen 

Ärendebeskrivning 

Jeanette Qamar, kommunekolog och Linda Larsson, enhetschef offentliga miljöer informe-
rar. 

_____ 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 161 Dnr 2022/395 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Information; Bildande av reservat i Knäbäckshusen 

Ärendebeskrivning 

Jeanette Qamar, kommunekolog och Linda Larsson, enhetschef offentliga miljöer informe-
rar. 

_____ 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 162 Dnr 2022/79 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Information; Projekt Simris 

Ärendebeskrivning 

Anna Eliasson, stadsarkitekt/avdelningschef stadsarkitekt informerar. 

_____ 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 163 Dnr 2022/566 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Information; Nödvattenplan 

Ärendebeskrivning 

Johan Persson och Jessica Lertorp, Österlen VA AB informerar. 

_____ 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 164 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 2022-08-10 

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 

• Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.
_______ 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 165 Dnr 2022/573 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Förslag på nytt verksamhetsområde Mellby 65:4 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska kommunen bestämma det 
geografiska område, verksamhetsområde, inom vilket vattentjänster behöver ordnas och 
sedan se till att detta behov av vattentjänster snarast tillgodoses genom en allmän vattenan-
läggning. Ägare till fastigheter som är belägna inom ett verksamhetsområde för den all-
männa VA-anläggningen har rätt och skyldighet att ansluta sig till anläggningen enligt 
LAV. Huvudmannen har därmed också rätt att ta ut anläggningsavgift för att täcka sina 
kostnader. 

På initiativ av Österlen VA föreslås att ett verksamhetsområde bestäms för vattentjänsterna 
dricksvatten och spillvatten enligt i ärendet redovisat kartmaterial för fastigheten Mellby 
65:4.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-13 
Karta, förslag till utökat verksamhetsområde, VO  

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

• Fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för Mellby
65:4 i enlighet med redovisat kartmaterial.

_______ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 166 Dnr 2022/572 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Förslag på nytt verksamhetsområde Gislöv 17:272 och Gislöv 17:273 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska kommunen bestämma det 
geografiska område, verksamhetsområde, inom vilket vattentjänster behöver ordnas och 
sedan se till att detta behov av vattentjänster snarast tillgodoses genom en allmän vattenan-
läggning. Ägare till fastigheter som är belägna inom ett verksamhetsområde för den all-
männa VA-anläggningen har rätt och skyldighet att ansluta sig till anläggningen enligt 
LAV. Huvudmannen har därmed också rätt att ta ut anläggningsavgift för att täcka sina 
kostnader. 

Fastigheterna Gislöv 17:272 och Gislöv 17:273 ligger inom vattenskyddsområde och i anslut-
ning till sammanhållen bebyggelse som är inom verksamhetsområde. Fastigheterna söder om 
dessa, Gislöv 17:270 och Gislöv 17:271 blev nyligen antagna till verksamhetsområde. Fastig-
hetsägaren har gjort avstyckningar i två omgångar, varpå det lett till två ärenden. På initiativ av 
Österlen VA, för att säkra framtida leveranser av hållbara vattentjänster, föreslås att fastighe-
terna tas in i ett verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med 
redovisat kartmaterial. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-13 
Kartmaterial  

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten, spillvatten och dagvatten för 
Gislöv 17:272 och Gislöv 17:273 i enlighet med redovisat kartmaterial. 

_______ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 167 Dnr 2022/580 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Hoby  26:8 - Begäran om prövning om anslutning till det kommunala av-
loppsnätet 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsägaren av Hoby 26:8 har ansökt om anslutning till det kommunala avloppsnätet. 
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för spillvatten vilket innebär att kommunen 
inte har någon skyldighet att ansluta fastigheten till kommunalt avlopp, vilket Österlen VA 
AB också informerat om. 

Fastighetsägaren har inkommit med en begäran om att Samhällsplaneringsnämnden, i 
egenskap av VA-huvudman prövar frågan om att fastigheten ska ingå i verksamhetsområde 
för spillvatten. 

Ett verksamhetsområde ska, enligt lagen om allmänna vattentjänster, inrättas om det med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller 
avlopp i ett större sammanhang för en befintlig eller blivande bebyggelse. Ett större sam-
manhang är, enligt branschorganisationen Svenskt Vatten, 20-30 fastigheter.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2022-07-14 
Ansökan om anslutning från fastighetsägare Hoby 26:8 med Österlen VA AB´svar 
Fastighetsägarens begäran om omprövning 

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 

• Begäran avslås.
Hoby 26:8 anses inte ingå i ett större sammanhang och anläggandet av enskilt av-
lopp på fastigheten anses inte påverka människors hälsa eller miljön negativt.

_______ 

Beslutet expedieras till: 
Fastighetsägare till Hoby 26:8 
Österlen VA AB (för kännedom) 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 167 forts Dnr 2022/580 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Om ni vill överklaga ska ni ställa överkla-
gandet till Länsstyrelsen och skicka in det till: 
Simrishamns kommun, Samhällsplaneringsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN. 

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.  

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. 

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för om-
budet sändas. 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 168 Dnr 2019/1017 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Projektdirektiv - Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för 
spillvatten i Haväng 

Ärendebeskrivning 

Inom Havängs sommarby finns drygt 60 fastigheter med 166 hushåll som är anslutna till 
det kommunala ledningsnätet för vatten. Ledningsnätet för vatten är drygt 50-60 år gam-
malt med ledningar av varierande kvalitet och ledningsnät för spillvatten saknas i dagsläget 
helt.  

25 november 2019, § 266 fattade kommunfullmäktige beslut om att inrätta verksamhets-
område för spillvatten, i enlighet med framlagt beslutsförslag. 

20 juni 2022, § 74 beslutade kommunfullmäktige om investeringsbudget 2023-2027, vil-
ken även innefattar finansiering av utbyggnad inom Havängs sommarby. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-15 
Projektdirektiv Havängs sommarby 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-20, § 74, investeringsbudget 
Bilaga, budgetskrivelse, VA-investeringar 2023-2027 
PM Investeringskalkyl, 2021-03-16 
Alternativutredning 2021-03-16 
Naturvärdesinventering 2020-10-07 
Föreläggande från Länsstyrelsen, 2019-06-20 
Yttrande till Länsstyrelsen, 2019-05-31 
Underrättelse från Länsstyrelsen om överväganden att förelägga inrätta verksamhetsområ-
de 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-27, § 147 – VA-plan 
VA-plan, 2016-06-19 

Förslag till beslut på sammanträdet – tilläggsyrkande 

Lars Johansson (S): Kostnadsredovisning ska kontinuerlig återrapporteras till samhällspla-
neringsnämnden. 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 168 forts Dnr 2019/1017 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på framlagt förslag om att godkänna projektdirektiv för ut-
byggnad av kommunalt avlopp inom Haväng sommarby och finner att nämnden beslutat 
så. 

Beslutsgång – tilläggsyrkande 

Ordförande ställer därefter proposition på förslag om återrapportering till nämnden med 
kostnadsredovisning och finner att nämnden beslutat bifalla det samma. 

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 

• Godkänna projektdirektiv för utbyggnad av kommunalt avlopp inom Haväng som-
marby.

• Kostnadsredovisning ska kontinuerlig återrapporteras till samhällsplaneringsnämn-
den.

_______ 

Beslutet expedieras till: 
Österlen VA AB 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Havängs fritidsby (för kännedom) 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund (för kännedom) 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 169 Dnr 2021/24 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Översyn av lokala ordningsföreskrifter 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2015, § 91 att ge dåvarande samhällsbyggnadsnämn-
den i uppdrag att revidera lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun. Samhälls-
byggnadsnämnden konstaterade att ändring av lokala ordningsföreskrifter behöver kungöras 
och remitteras till olika myndigheter och gav förvaltningschefen i uppdrag att arbeta fram loka-
la ordningsföreskrifter och remittera till lämpliga remissinstanser. Redovisning skulle ske hös-
ten 2015 och planerades att börja gälla från och med 2016. 

Detta arbete har sedan dess nedprioriterats på grund av resursbrist, men det har i handlingsplan 
för sommaråtgärder, som antogs av samhällsplaneringsnämnden den 17 december 2020 § 281, 
konstaterats att de lokala ordningsföreskrifterna behöver revideras.  

Samhällsplaneringsnämnden godkände den 18 mars 2021, §59 Projektdirektiv - Översyn av 
lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun.  

Ärendet lyftes i samhällsplaneringsnämnden den 24 februari 2022, § 24, men återremitterades 
för klargörande vad gäller revideringarna.  

Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2022 att återremittera ärendet med uppdrag till 
samhällsplaneringsnämnden att titta på hur förslaget påverkar tillgängligheten, främst vid 
Granhyddevägen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till uppdaterade lokala ordningsföre-
skrifter för Simrishamns kommun och sedan kommunfullmäktiges återremittering har följande 
förslag till revideringar genomförts: 

• 15§ Förtydligat att camping inte får ske på EU-badplatser utan tillstånd. (med anled-
ning av frågor/synpunkter/klagomål som inkommit under sommaren.)

• 19§ Ändrat så att hundar får vistas på allmän idrottsplats, men endast om de är koppla-
de. (på uppdrag av kommunstyrelsen)

• 21§ lagt till att hästar inte får vistas på eller passera genom utpekat område vid pir mel-
lan Örnahusen och Norrekås. (med anledning av synpunkter/klagomål som inkommit
under sommaren.)

• 25-26§§ Information som inte är föreskrifter har plockats bort från de lokala ordnings-
föreskrifterna. Dessutom har tiderna för torghandel förtydligats. (utifrån pågående ar-
bete med översyn av torghandeln för att minska risken för motstridig information och
underlätta förståelsen för verksamhetsutövarna och tjänstepersonerna.)

Tillgänglighet 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 169 forts Dnr 2021/24 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Granhyddevägen är smal och den är under soliga sommardagar en av de platser i kommunen 
som det är störst problem med framkomligheten. Huvudman för vägområdet är Trafikverket 
som har medgett att kommunen får sätta upp skyltar om bortforsling av felparkerade fordon, 
som hindrar framkomlighet för räddningstjänsten. Vändplatsen i slutet av vägen är enskild och 
ägs av en samfällighet med en insomnad samfällighetsförening. För att räddningstjänsten ska 
kunna nå Borrbystrands badplats, så behöver Granhyddevägen och vändplatsen vara farbara.  

Med förslaget till förbud mot parkering i vändplatsen under perioden 1 juni till 31 augusti så 
minskas antalet parkeringsplatser vid badplatsen, men en ny parkeringsplats är planlagd och 
planeras att byggas förhoppningsvis redan under 2023. Det medför att tillgängligheten till bad-
platsen ökar för personer med rörelsehinder om de har någon som kan köra ner och släppa av 
dem vid vändplatsen, något som skulle kunna förbättras ytterligare om en överenskommelse 
kan träffas med de boende om att få sätta en bänk i anslutning till vändplatsen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-22 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun, 2022-07-22 
Kartbilaga till Lokala ordningsföreskrifter, 2022-07-22  
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 
 Ändring i 20 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Simrishamns kom-

mun, Kommunfullmäktige den 27 juni 2011, Länets författningssamling 12FS 
2012:24 

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

• Anta redovisat förslag till Lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun.

_______ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 

20



Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 170 Dnr 2019/766 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Detaljplan Rörum 11:19 - granskningshandling 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 september 2019, § 200 bevilja planbesked 
för detaljplan för del av Rörum 11:19. 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka möjligheten till laglig parkering till 
Rörums strand. För parkeringsplatserna utmed Rörumsstrandsvägen finns idag ett tidsbe-
gränsat bygglov. I ett större perspektiv innebär syftet även att kommunen vill ta ett hel-
hetsgrepp om platsen, samt att även göra tennisbanan planenlig. 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 29 april 2020, § 75. 
Samrådet genomfördes mellan den 9 maj 2020 och 1 juni 2020, totalt kom det in 14 yttran-
den i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde ett digitalt samrådsmöte den 14 
maj 2020. 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för granskning den 27 augusti 2020, 
§ 161.
Granskningen genomfördes mellan den 5 september 2020 och den 26 september 2020, 
totalt inkom det 14 yttranden i ärendet. 
Samhällsplaneringsnämnden antog detaljplan för del av Rörum 11:19 den 26 november 
2020, § 260. Tre sakägare överklagade samhällsplaneringsnämndens beslut om att anta 
detaljplan för del av Rörum 11:19. 
Mark- och miljödomstolen beslutade den 9 februari 2022 att upphäva kommunens beslut 
om antagande av detaljplan för del av Rörum 11:19. Ärendet återremitterades därmed till 
Simrishamns kommun. Detaljplanens antagande upphävdes eftersom domstolen ansåg att 
kommunen frångått huvudregeln i plan- och bygglagen om att kommunen ska vara hu-
vudman för mark planlagd som allmänplats, domstolen anser att kommunen på ett tydliga-
re sätt behöver motivera skälen till detta beslut. 
Förändringar i granskning 2 
Detaljplanen var utsänd på samråd under våren 2020. Kommunen bedömer att inget ytter-
ligare samråd behöver genomföras inom ramen för denna detaljplaneprocess.  
Kommunen anser det därför möjligt att gå direkt in i en ny granskningsprocess utifrån att 
de ändringar som görs handlar om att områden som tidigare planlagts med enskilt huvud-
mannaskap stryks ur planförslaget. Övriga förändringar som genomförts är av redaktionell 
karaktär och har framför allt införts i syfte att förtydliga och förklara kommunens hållning. 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 170 forts Dnr 2019/766 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-01 
Plankarta, 2022-08-01 
Planbeskrivning, 2022-08-01 
Dom i Mark- och miljödomstolen, i mål nr P 176-21, 2022-02-09 
Granskningsutlåtande, 2020-11-13  
Miljökonsekvensbeskrivning, 2020-06-25 
Utredning angående skyddade arter enligt artskyddsförordningen, 2020-03-31 
Behovsbedömning, 2020-01-05 

Jäv 

Lars Johansson (S) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i 
ärendet. I hans ställe tjänstgör Tommy Nilsson (S). Kristina Åhberg (M) utses att justera 
paragrafen. 

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 

• Godkänna detaljplan för del av Rörum 11:19 för granskning 2.

_______ 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 171 Dnr 2018/508 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Detaljplan för Hjälmaröd 4:203-utställningshandling 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen fick planbesked av byggnadsnämnden den 1 mars 2006. 

Detaljplanens syfte är att utveckla parkområdet kring hotell med bostäder i huvudsak som 
radhus och enstaka friliggande hus samt möjliggöra för viss utveckling av hotellverksam-
heten. 

Planprogrammet för detaljplanen ställdes ut för samråd under årsskiftet 2006/2007. 
Detaljplanen var utsänd på samråd under 2009. 
Detaljplanen var utsänd på utställning 1 under 2015. 
Därefter har detaljplanen inväntat utbyggnad av reningsverket i Kivik samt tillgången på 
dricksvatten. 
Detaljplanen var utsänd på granskning 2, under hösten 2020. 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 21 april 2022,  § 92, att planen ska enbart om-
fatta utveckling av hotellverksamheten, med denna ändring godkänns detaljplanen för 
Hjälmaröd 4:203 för utställning 3. Det skulle innebära att det inte längre skulle vara möj-
ligt att bygga bostäder på platsen. 
Sökanden var inte villig att gå vidare med projektet på dessa premisser. En skrivelse skic-
kades in till Samhällsplaneringsnämnden. Skrivelsen innebar en dialog mellan nämnden, 
samhällsbyggnadsförvaltningen och den sökande.  

Planhandlingarna har reviderats genom att; 
Exploatering av det inre parkrummet har minskats med 400 m2. 
Dagvattenmagasinets lokalisering har förtydligats i illustrationskartan. 

En ny bilaga; Hållbara strategier för Hjälmaröd 4:203, har tagits fram av sökanden vilken 
möjliggör en ny prövning av utställningshandlingarna. 

I de nya hållbara strategierna ingår beskrivningar av: 
 Ett modernt boende inspirerat av trädgårdsstaden 
 Cirkulär vattenhantering 
 Energieffektiviserande byggnader 
 Solcellsanläggning på tak 
 Hög biodiversitet och ett bra mikroklimat 
 Förhållandet till Kivik - Hälsa i fokus 
 En förtätning runt kollektivnära läge 
 Grönt fordonscenter 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 171 forts Dnr 2018/508 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 Ekosystemtjänster 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår, utifrån det nya underlaget, att samhällsplane-
ringsnämnden fattar beslut om att den reviderade detaljplanen kan sändas ut på utställning. 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande med program enligt den äldre plan- 
och bygglagen, (ÄPBL 1987:10). Då lång tid har passerat och omfattande revideringar 
gjorts av planhandlingarna mellan samtliga utställningar sänds detaljplanen ut på ytterliga-
re en utställning. 

Planförslaget bedömds vara förenligt med översiktsplanen, då ny bebyggelse på platsen 
kan ses som en kvalitativ förtätning av basorten Kivik. Området är sedan tidigare inte plan-
lagt men gränsar i söder och nordost till detaljplanelagda områden för bostadsbebyggelse. 

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring från exploatören, 2022-08-22 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-10 
Hållbara strategier för Hjälmaröd 4:203, 2022-06-20 
Plankarta, 2022-06-22 
Planbeskrivning, 2022-06-22 
Behovsbedömning, 2020-09-25 
Utställningsutlåtande 2, 2022-04-06 
Dagvattenutredning, WSP, 2021-11-09 
Miljöteknisk markundersökning, Breccia, 2021-04-22 
Miljöteknisk bedömning, Tyréns, 2021-09-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carl-Göran Svensson (C): I enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag, att 
upphäva samhällsplaneringsnämnden beslut 2022-04-21, § 92, godkänna detaljplan för 
Hjälmaröd 4:203 för utställning 3, att godkänna utställningsutlåtandet (utställning 2) 

Mats Sundbeck (V): Avslå och inte godkänna detaljplanen för utställning. Planarbetet ska av-
brytas. Exploateringsgraden är alldeles för hög och trafiksituationen är inte löst. 

Fredrik Ramberg (SD): Enligt Carl-Göran Svenssons förslag 

Kjell Dahlberg (ÖP): Enligt Carl-Göran Svenssons förslag 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

§ 171 forts Dnr 2018/508 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Förslag till beslut på sammanträdet – tilläggsyrkande 

Lars Johansson (S): Tillägg till beslutet ”Mot bakgrund av avsiktsförklaringen från Ove 
Linde gällande Hjälmaröd 4:203 är samhällsplaneringsnämnden beredd att ompröva sitt 
tidigare beslut 2022-04-21, § 92.” 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Carl-
Göran Svenssons förslag. 

Beslutsgång – tilläggsyrkande 

Därefter ställer ordförande proposition på Lars Johanssons tilläggsyrkande och finner att 
nämnden beslutat bifalla detsamma. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns: 

JA-röst för Carl-Göran Svenssons förslag med Lars Johanssons tilläggsyrkande 
NEJ-röst för Mats Sundbecks förslag 

Omröstningsresultat 

Med 11 JA-röster (Kristina Åhberg (M), Karj Ovesson (M), Pia Nordström (L), Johan Ohl-
son (M), Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Kjell Dahlberg 
(ÖP), Fredrik Ramberg (SD), Jan Dahl (SD), Carl-Göran Svensson (C)) mot 1 NEJ-röst 
(Mats Sundbeck (V) beslutar nämnden enligt Carl-Göran Svenssons förslag med Lars Jo-
hanssons tilläggsyrkande. 

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 

Mot bakgrund av avsiktsförklaringen från Ove Linde gällande Hjälmaröd 4:203 är sam-
hällsplaneringsnämnden beredd att ompröva sitt tidigare beslut 2022-04-21, § 92. 

• Samhällsplaneringsnämnden beslut 2022-04-21, § 92 upphävs.

• Detaljplan för Hjälmaröd 4:203 för utställning 3 godkänns.

• Utställningsutlåtandet (utställning 2) godkänns.
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-25  
 
 
 
 
 
 

§ 171 forts   Dnr 2018/508 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Reservationer 
 
Mats Sundbeck (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

 
Höstäpplet AB 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-25  
 
 
 
 
 
 

§ 172   Dnr 2021/863 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ändring av detaljplan för del av Borrby 321:1-granskningshandling  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällplaneringsnämnden beslutade den 28 oktober 2021, § 221 att ge positivt planbe-
sked för ändring av detaljplan för Borrby 321:1. 
 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att inom del av fastigheten Borrby 321:1, vid 
Kyhls strandbad, möjliggöra för tillfällig parkering på kommunal mark. Tillfällig parkering 
föreslås på mark som idag, planstridigt, redan delvis används för ändamålet inom markan-
vändning Natur.  
 
Samhällsplaneringsnämnden godkände den 27 januari 2022 § 12 att godkänna detaljplanen 
för samråd. Detaljplanen var utsänd på samråd under tiden 19 februari – 17 mars 2022. 
 
För att kunna utveckla och iordningställa parkeringsplatserna och ge möjlighet till att fler 
besökare ska kunna hitta en parkeringsplats så krävs en planändring, förslagsvis genom att 
en egenskapsbestämmelse tillförs befintlig detaljplan som medför att parkering inom aktu-
ellt område tillåts under sommarhalvåret. I Regler för servicenivå - Badplatser i Sim-
rishamns kommun, samhällsplaneringsnämnden 2021-04-29, § 77, samt kultur- och fritids-
nämnden 2021-04-20, § 30, så är denna åtgärd prioriterad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-01 
Plankarta, 2022-08-01 
Planbeskrivning, 2022-08-01 
Miljöundersökning, 2022-01-12 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna detaljplanen för granskning. 
 

• Godkänna samrådsredogörelsen. 
 
_______ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-25  
 
 
 
 
 
 

§ 173   Dnr 2015/955 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ändring av detaljplan för Hästen 27 m.fl - samrådshandling  

Ärendebeskrivning 
 
Fastighetsägaren begärde den 12 november 2015 planmedgivande för bostadsbebyggelse 
inom fastigheten Hästen 27 i Simrishamn.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 februari 2016, § 4 att medge planprövning. 
Vid detta tillfälle beslutades också att detaljplanen skulle handläggas genom plan- och 
bygglagens regler för standardförfarande. 
 
Syftet med denna ändring av detaljplan är att justera regleringar av kvartersmark för att 
möjliggöra för ny- och tillbyggnad av bostäder inom fastigheten Hästen 27, samt att göra 
befintlig tillfart från öster planenlig.  
 
Planen handläggs som en ändring av detaljplan då området redan är planlagt för bostads-
ändamål. Genom detta tillvägagångsätt behöver inte markens lämplighet för bostadsända-
mål omprövas utan denna planprövning gäller endast för justeringar av egenskapsbestäm-
melser inom de fastslagna markanvändningarna. Ändringen av detaljplanen är därför ett 
tillägg till gällande detaljplan (ändring av stadsplan för kv. Hästen och Snödroppen i Sim-
rishamn (nr 30) som vann laga kraft 1953-11-12) och ska läsas tillsammans med den.  
 
Området omfattas av fastighetsplan från 1975, som anger att Hästen 27 ska vara en tomt. 
Fastighetsplanen föreslås upphävas genom bestämmelse i denna ändring av detaljplanen så 
att möjligheter för ändrad fastighetsbildningen medges. 
 
Genomförandetiden är satt till 5 år, och denna gäller endast för de justeringar som görs 
genom denna ändring av detaljplan. I övrigt har genomförandetiden gått ut för den gällande 
detaljplanen från 1953, vilket gör att denna går att justera i andra delar om behov skulle 
uppstå.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-25 
Ändring av detaljplan för Hästen 27 m.fl, 2022-08-25 
Behovsbedömning, 2022-08-25 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-25  
 
 
 
 
 
 

§ 173 forts   Dnr 2015/955 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna planförslaget och behovsbedömningen för samråd. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

   

29



  
 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-25  
 
 
 
 
 
 

§ 174   Dnr 2021/806 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Detaljplan för del av Tommarp 41:5, avskrivning  

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 inte vara planlagd som allmän platsmark. Det går inte heller att upprätta ett arrendeav-
tal. 
 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 24 februari 2022, § 44, att bevilja positivt plan-
besked för ändring och upprättande av två nya detaljplaner för prövning av ny kvarters-
mark. Kostnader för planbeskedet har fakturerats. 
 
Ett plankostnadsavtal upprättades i vilket det framgick omfattande kostnader för planpro-
cessen för fastighetsägaren. 
 
Förvaltningen har under våren 2022 fortsatt dialogen med fastighetsägaren och dennes 
juridiska ombud i syfte att trygga fastighetsägarens trädgård och infart inför framtiden på 
ett alternativt sätt. 
 
Ett intyg har den 16 juni 2022 upprättats av förvaltningen avseende tillfartsväg och träd-
gårdsanläggning på del av fastigheten Tommarp 41:5. 
 
Fastighetsägaren till Tommarp 41:63, samt dennes ombud, har via e-post bekräftat att de 
anser intyget bra och att de inte önskar gå vidare med planändringen. 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-25  
 
 
 
 
 
 

§ 174 forts   Dnr 2021/806 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-27 
Intyg avseende tillfartsväg och trädgårdsanläggning på del av fastigheten Tommarp 41:5, un-
derskrivet 2022-06-16 
E-post från Björn Welinder 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Avskriva planärende för del av fastigheten Tommarp 41:5. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-25  
 
 
 
 
 
 

§ 175   Dnr 2022/590 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ansökan om planbesked med begäran om upphävande av tomtindelning 
-  Hjälmaröd 4:98  

Ärendebeskrivning 
 
Fastighetsägaren till fastigheten Hjälmaröd 4:98 inkom den 13 juli 2022, med en ansökan 
om planbesked för att upphäva gällande fastighetsplan- tomtindelning för del av kvarteret 
Hallen i Kivik. 
 
Syftet är att fastighetsägaren önskar bebygga och stycka av även det delområde av fastig-
heten som inte är möjlig att bebygga idag. En förutsättning för detta är att nuvarande 
tomtindelning upphävs. 
 
Gällande fastighetsplan, tomtindelning för Kv Hallen, fastställdes 1961-06-01 och anger 
tomter och gränser för hela kvarteret. 
 
1987-12-22 upphävdes del av tomtindelningen för kvarteret enbart för fastigheten Hallen 
12 och Hjälmaröd 4:99. 
 
Gällande detaljplan är en äldre stadsplan som fastställdes den 29 maj 1970. Den anger att 
kvarteret är avsett för bostadsändamål med fristående hus. 
 
Upphävande av tomtindelning prövas genom en fastighetsplanprocess, detaljplanen för 
området fortsätter att gälla. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-01 
Ansökan om planbesked inkommen 2022-07-13 
Detaljplan (stadsplan) för Kv Hallen i Kivik, laga kraft 1970-05-29 
Planbeskrivning för detaljplan (stadsplan) för Kv Hallen i Kivik,  
laga kraft 1970-05-29 
Fastighetsplan, tomtindelning kv Hallen, fastställd 1961-06-01 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-25  
 
 
 
 
 
 

§ 175 forts   Dnr 2022/590 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Medge positivt planbesked för ändring av fastighetsplan för att upphäva tomtindel-
ningen för fastigheten Hjälmaröd 4:98 inom del av kv Hallen. 

• Planprövning sker i första hand genom förenklat förfarande. 
• Planarbete initieras och bekostas av sökanden. 
• Planhandlingar kan upprättas av externa konsulter.  
• Plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas. 

 
Avgift 
Avgift för planbesked enligt plantaxa 2022, är 15000 SEK som faktureras direkt efter be-
slut. 
 
Planbesked tidsbegränsas till 2 år. Om planarbete inte påbörjats inom 2 år, ges möjlighet att 
ansöka om förlängning med 1 år i taget. Har perioden passerats får nytt planbesked sökas, en-
ligt gällande plantaxa. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-25  
 
 
 
 
 
 

§ 176   Dnr 2022/634 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Förfrågan om att få köpa mark, Simrishamns varv  

Ärendebeskrivning 
 
Simrishamns varv har inkommit med en förfrågan om att få köpa kommunägd verksam-
hetsmark. Förfrågan gäller hela Konservfabriken 11 alternativt delar av Konservfabriken 
11 och Konservfabriken 9 alternativt del av Simris 206:1.  
 
Konservfabriken 11 och 9 används för kommunens egen hamnverksamhet och alternativa 
platser saknas. Den aktuella delen av Simris 206:1 håller på att utredas för om den eventu-
ellt går att bebygga, och i så fall med vilken typ av verksamhet, då den genomkorsas av en 
gasledning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-11 
Simrishamns varvs förfrågan om markköp, inkommen 2022-07-27 
Samhällsbyggnadsförvaltningens utredning av möjligheten till försäljning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Carl-Göran Svensson (C): Återremittera ärendet med uppdrag åt presidiet tillsammans med 
förvaltningen kontakta Simrishamns Varv för att diskutera eventuella alternativa lösningar. 
 
Beslutsgång återremiss 
 
Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutat 
återremittera ärendet. 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Återremittera ärendet med uppdrag åt presidiet tillsammans med förvaltningen kontak-
ta Simrishamns Varv för att diskutera eventuella alternativa lösningar. 

_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Simrishamns varv (för kännedom) 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-25  
 
 
 
 
 
 

§ 177   Dnr 2022/554 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Intern kontrollplan 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys avseende 
samhällsplaneringsnämndens verksamhet, i enlighet med Reglemente för Intern kontroll 
och Övergripande riktlinjer för Intern kontroll. Analysen har även gjorts utifrån kommu-
nens mall för framtagande av kontrollplan för intern kontroll.  
 
Vid risk- och väsentlighetsbedömningen används följande matris: 
 

 
 
Varje ruta i matrisen svarar mot en kombination av bedömd sannolikhet och ekonomisk, 
verksamhetsmässig eller annan konsekvens. Olika processer/kontrollpunkter måste ställas 
mot varandra. Kontrollkostnaden måste alltid vägas upp mot de konsekvenser som uppstår 
vid fel. Från och med riskvärde 4 bör frågan hållas under uppsikt.   
 
Analysen har resulterat i följande:  
 
Nr  Risker  Sannolikhet  Konsekvens  Värde  Val  
   

Ekonomiinriktade kontrollområden 

1 Upphandling – kontroll av att regler för 
direktupphandlingar följs 

3 4 12 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

2 Upphandling –kontroll av att ingångna 
ramavtal följs avseende bl.a. pris och 
kvalitet.   

3 4 12 
 

 
Upphandlingsinriktade kontrollområden  

3 Ekonomisk uppföljning och prognoser 
inkl. VA-verksamheten  

3 3 9 
 

4 Verkställande av omklassificering inve-
steringsåtgärder till driftåtgärder 

4 2 8 
 

 
Verksamhetsinriktade kontrollområden 

5 Korrekt diarieföring av inkomna hand-
lingar 

4 3 12 
 

6 Status och verkställande av politiska 
beslut avseende Simrishamnsförslag och 
motioner  

4 3 12 
 

7 Säkerhet i offentlig miljö 4 4 16  

8 Korrekta inköp av IT-system 1 4 4  

9 Verksamhetens totala arbetskapacitet 3 3 9  

 
Förtroendeinriktade kontrollområden  

 
10 Korrekt tomtförsäljningsprocess 2 4 8  

11 Korrekt arrende 4 2 8  

 
Kommunikationsinriktade kontrollområden 
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12 Rutiner för kommunikation om otjänligt 
badvatten 

4 3 12  

13 Korrekt information ges till medborgar-
na om våra planprocesser 

3 2 6  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sitt förslag till Intern kontrollplan för 2022 tagit med 
de punkter som är markerade med x i valkolumnen.  
 
Förändringar sedan 2022:  
 
Kontrollområden där riskvärdet indikerar att området bör hållas under uppsikt:  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-13 
Intern kontrollplan SPN 2023 
Bruttolista IKP SPN 2023 
Reglemente Intern kontroll 
Övergripande riktlinjer för Intern kontroll 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna den interna kontrollplanen för samhällsplaneringsnämnden 2023.  
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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§ 178   Dnr 2021/493 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ansvarsfördelning - arbetsuppgifter med arbetsmiljöansvar - delegering 
till samhällsbyggnadschef  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön. 
För att kunna uppfylla sitt ansvar är det nödvändigt att arbetsgivaren fördelar uppgifter i ar-
betsmiljöarbetet på andra personer i verksamheten. 
 
Arbetsgivaren har huvudansvaret, måste se till att arbetstagarna får möjlighet att medverka i 
arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att den som fått uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbe-
tet ser till att denna samverkan fungerar bra. 
 
Arbetsgivaransvaret vilar primärt på samhällsplaneringsnämnden. Ansvarsreglerna gäller le-
damöterna i samhällsplaneringsnämnden mot bakgrund att de ansvarar för den övergripande 
organisationen och att det finns ansvariga befattningshavare med tillräckliga kvalifikationer. 
För arbetsmiljöfrågor, som returneras till nämnden, ska ledamöterna ansvara. Kommunfull-
mäktige är högsta beslutande organ i kommunen. 
 
Högre chef har kvar sin övervaknings- och tillsynsplikt även om ansvaret återfinns i linjeorga-
nisationen på lägre chefsnivå. 
 
Den som mottagit delegerade arbetsuppgifter, men inte kan lösa uppkomna arbetsmiljöproblem 
på grund av att tilldelade resurser eller befogenheter inte är tillräckliga, ska returnera de dele-
gerade arbetsuppgifterna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-08 
Arbetsmiljöpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2016-04-25, § 71 
Bilaga till arbetsmiljöpolicy, ”uppgiftsfördelning, arbetsmiljö” 
Blankett ”Ansvarsfördelning till förvaltningschef” 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Delegera arbetsuppgifter med arbetsmiljöansvar till förvaltningschef, Åsa Simons-
son. 

_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret, personalavdelningen (för kännedom) 
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§ 179   Dnr 2022/18 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden 

Följande meddelanden redovisas som information: 

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, §84 - Klimatanpassningsplan   remitterat för syn-
punkter 

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, § 83 - Tertialrapport 2022-04-30 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-20, § 79 - Motion från Carl-Göran Svensson (C) och 
Henrik Mårtensson (C) - Riktlinjer för vattenanvändning  

Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-20, § 81 – Motion från Fredrik Ramberg (SD), Jan 
Dahl (SD), Alf Persson (SD) och Thomas Paulsson (SD), erbjudande om gratis regntunnor  

Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-30, § 73 – Politikerhandbok 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-20, § 78 - Handlingsplan "våldsbejakande extre-
mism" (inte förlänga handlingsplanen) inkl bilagor 

Granskning av effektiv lokalplanering, skrivelse från kommunrevisionen 

Rapport effektiv lokalplanering – Ernst & Young 

Växjö TR M 3836-21 Dom 2022-06-22 – GlobalConnect A/S får tillstånd till vattenverk-
samhet avseende att lägga ner en fiberoptisk kabel samt erforderliga schaktningsarbeten 

Yttrande till Blekinge Offshore AB – avgränsningssamråd inför tillståndsprövning avseen-
de etablering av havsbaserad vindkraftpark i Hanöbukten 

Yttrande - Förslag till revidering av renhållningsföreskrifter tillhörande renhållningsord-
ningen 

_____ 
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§ 180   Dnr 2022/20 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Förvaltningschefens information  

Ärendebeskrivning 
 
Åsa Simonsson, samhällsbyggnadschef informerar. 
 
Kaj Ovesson, som varit kommunens representant i Biogas Ystad-Österlen informerar om 
att försäljningen, som generar 451 724 kronor, nu är klar. 
 
_____ 
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