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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-10-27  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

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

 
Närvarande ersättare: Lage Engebo (M) 

Carola Teirfolk (M)  
Lars Göransson (C) 
Johan Ohlson (M)  
Linda Törnblad (S) 
Staffan Olzon (FI) 
John Kvarnbäck (MP) 
Alf Persson (SD) 
 
 

Övriga närvarande:  Anna Eliasson, stadsarkitekt, §§ 214-223 
  Ann-Sofie Pellas, § 219 
  Johan Persson, Österlen VA AB, § 215 
  Linda Larsson, enhetschef offentliga miljöer, §§ 214-223  
  Patricia Åberg, lokalstrateg, § 215 
  Robert Odeberger, administrativ chef, §§ 214-233 
  Ulf Widemark, enhetschef fastighet, §§ 214-223  

Åsa Simonsson, samhällsbyggnadschef 
Annette Knutsson, nämndsekreterare 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-10-27  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslut Rubrik Ärende  Sida 
 

§ 214 Upprop och val av justeringsperson 2022/17 4 
§ 215 Fastställande av föredragningslista och genomgång av 

ärende 
2022/21 5 

§ 216 Tilläggsarbeten Korsavadshallen 2022/693 6 - 7 
§ 217 Information; Tobisviksbadet - statusrapport 2022/784 8 
§ 218 Information; Markpolicy - arrenden 2019/910 9 
§ 219 Information; Riksintressen för kommunikationer - 

trafikslagens anläggningar 
2022/790 10 

§ 220 Information; Energibesparingsåtgärder 2022/561 11 
§ 221 Information; Instiftande av hållbarhetspris 2022/766 12 
§ 222 Österlen VA AB - Månadsrapport september 2022, 

skriftlig information 
2022/267 13 

§ 223 Information från Kaj Ovesson (M) - Slamhantering, 
Skåne Frö 

 14 

§ 224 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/19 15 
§ 225 Begäran om att få klarhet i en fråga gällande kommu-

nens verksamhetsområden för kommunalt vatten och 
avlopp 

2021/408 16 

§ 226 Politisk styrgrupp för översiktsplanering 2022/774 17 
§ 227 Lokalrevision 2024, samhällsbyggnadsförvaltningens 

behov 
2022/583 18 

§ 228 Ansökan om planbesked Sandby 16:28 - återremiss 2022/490 19 - 20 
§ 229 Simrishamnsförslag ID: 1205 Maxhastighet om 30 

km/tim införs på Brantevik  
2022/637 21 

§ 230 Sammanträdesdagar 2023 2022/771 22 
§ 231 Ansvarsförhållanden Österlen VA AB-

Samhällsplaneringsnämnden, driftavtal 
2022/528 23 

§ 232 Meddelanden 2022/18 24 
§ 233 Förvaltningschefens information 2022/20 25 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-27  
 
 
 
 
 
 

§ 214   Dnr 2022/17 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Upprop och val av justeringsperson  

Ärendebeskrivning 
 

• Lars Johansson (S) väljs till att justera dagens protokoll. 
 
_____ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-27  
 
 
 
 
 
 

§ 215   Dnr 2022/21 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av föredragningslista och genomgång av ärenden 

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

Följande ärende utgår vid dagens sammanträde: 
 
Punkt 12 – Politisk styrning för översiktsplanering 
 
Följande ärende tillkommer:  
 
På begäran av Kristina Åhberg (M) - Ansvarsförhållanden VA-bolaget – Samhällsplane-
ringsnämnden, driftavtal  
 
Kaj Ovesson (M) – slamhantering (tas upp i anslutning till punkt 9, Österlen VA AB – 
månadsrapport september 2022) 
 
_____ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-27  
 
 
 
 
 
 

§ 216   Dnr 2022/693 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Tilläggsarbeten Korsavadshallen  

Ärendebeskrivning 
 
Då rivningsarbetena gällande nytt tak Korsavadshallen med solceller påbörjades, visade 
det sig att limträbalkarna i den bärande takkonstruktionen var i mycket sämre skick än vad 
som framkommit vid tidigare besiktningar. Detta innebär att utöver arbete med att byta 
taktäckning och isolering ned till undertaksnivån behövs även ny bärande konstruktion för 
taktäckningen som ersätter de skadade limträbalkarna. Då nuvarande undertak är monterat 
i limträbalkarna behövs även detta ersättas. Konsekvenser av detta blir att projektet blir 
dyrare, samt att simhallen behöver hållas stängd till ny takkonstruktion är på plats.  
 
Den solcellsinstallation som var planerad att ske på det renoverade taket ovan simhallens 
del av Korsavadshallen planeras i stället ske på taket ovan sporthallens del.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har anlitat konsult för att ta fram och kostnadsberäkna 
förslag till ny takkonstruktion. Kostnaden för dessa konstruktioner är kalkylerad av konsult 
att variera från 9,7 mkr till 11,0 mkr. Det är förvaltningens bedömning att detta ger en ökad 
kostnad för projektet med totalt 6,0 mkr. Detta då en del av kostnadsposterna i konsultens 
kalkyl redan är inräknade i det ursprungliga entreprenadanbudet. 
 
Finansiering föreslås ske genom att medel anvisas från projekt inom nämnden där beslutad 
investeringsbudget för 2022 inte kommer att nyttjas eller där utfallet bedöms bli lägre än 
budget. 

• Projekt 6056, Ny utemiljö Korsavad, 1,0 mkr 
• Projekt 6094, Maskinhall Lindhaga, 1,0 mkr 
• Projekt 6084, Skansen, 4,0 mkr 

 
I investeringsbudget 2023 med plan för 2024 – 2027 finns åtgärderna för nya ytskikt i bas-
sängrummet (kakel i bassängerna och klinker på golv), 5,0 mkr, och ny maskinell utrust-
ning för vattenrening, 5,0 mkr, med. 
Åtgärderna är planerade att utföras under de ordinarie sommarstängningarna av simhallen 
åren 2023 och 2024. 
En möjlighet som nu ges är att genom en förlängning av den nödvändiga stängningen av 
simhallen kunna tidigarelägga dessa åtgärder. 
Åtgärderna är inte helt färdigprojekterade, och kommer därefter lämnas ut på upphandling. 
 
Dessa planerade renoveringsåtgärder har innan detaljprojektering av utförandet kostnads-
uppskattats av konsult till 4,6 mkr för bassängrummet och mellan 5 – 10 mkr för vattenre-
ningen beroende på omfattningen av åtgärder. Det är samhälls-byggnadsförvaltningens 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-27  
 
 
 
 
 
 

§ 216 forts   Dnr 2022/693 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

bedömning att för dessa åtgärder torde beslutade investeringsanslag i investeringsbudget 
2023 med plan 2024 - 2027 vara tillräckliga.  
 
För att möjliggöra utförande av dessa två åtgärder under 2023 behöver de för 2024 plane-
rade investeringsmedel 5,0 mkr för projektet med ny maskinell utrustning för vattenrening 
överföras till 2023 års investeringsbudget. Projektet kakling och klinker bassängrum finns 
redan med i investeringarna för 2023, till ett belopp på 5,0 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-11 
 
Avstår från att delta i beslutet 
 
Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Tommy Nilsson (S), Kristina Åhberg (M) och 
Kaj Ovesson (M) avstår från att delta i beslutet. 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT på förslag av Carl-Göran Svens-
son (C) 
 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag överlämnas till kommunstyrelsen, utan 
nämndens ställningstagande. 

_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-27  
 
 
 
 
 
 

§ 217   Dnr 2022/784 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information; Tobisviksbadet - statusrapport  

Ärendebeskrivning 
 
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, rapporterar status på Tobisviksbadet. 
 
Fortsatt uppdatering (bassängbotten) på nämndens sammanträde i november. 
 
_____ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-27  
 
 
 
 
 
 

§ 218   Dnr 2019/910 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information; Markpolicy - arrenden  

Ärendebeskrivning 
 
Maria Florén, enhetschef planering, informerar. 
 
_____ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-27  
 
 
 
 
 
 

§ 219   Dnr 2022/790 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information; Riksintressen för kommunikationer - trafikslagens anlägg-
ningar 

Ärendebeskrivning 
 
Ann-Sofie Pellas, översiktsplanerare, informerar. 
 
_____ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-27  
 
 
 
 
 
 

§ 220   Dnr 2022/561 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information; Energibesparingsåtgärder  

Ärendebeskrivning 
 
Åsa Simonsson, samhällsbyggnadschef, informerar om förvaltningens förslag till bespa-
ringsåtgärder. Kommunens elavtal upphör under 2023 vilket får konsekvenser. Några 
gynnsamma avtal är inte att förvänta. 
 
_____  
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-27  
 
 
 
 
 
 

§ 221   Dnr 2022/766 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information; Instiftande av hållbarhetspris 

Ärendebeskrivning 
 
Anna Eliasson, stadsarkitekt, redogör för förslag till instiftande av hållbarhetspris. 
Priset är tänkt att ersätta miljöpriset. Nya stadgar har arbetats fram.  
 
Parallellt har kultur- och fritidsnämnden förslag om ett byggnadsvårdspris och byggnads-
nämnden om ett arkitekturpris. Samtliga förslag till priser överlämnas till kommunfullmäk-
tige för beslut. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i sitt ärende den 18 oktober och 
byggnadsnämnden om sitt pris den 25 oktober 2022. 
 
_____ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-27  
 
 
 
 
 
 

§ 222   Dnr 2022/267 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Österlen VA AB - Månadsrapport september 2022, skriftlig information 

Ärendebeskrivning 

Nämnden har tagit del av skriftlig rapport från Österlen VA AB. 
 
Föranleder inga beslut. 

_____ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-27  
 
 
 
 
 
 

§ 223   Dnr ParagrafNr. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från Kaj Ovesson (M) - Slamhantering, Skåne Frö  

Ärendebeskrivning 
 
Kaj Ovesson (M) informerar om Skåne Frös testarbete att omvandla slam till biogas. 
Torkning är en omfattande process. Biokol har skickat in för analys. 
 
_____ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-27  
 
 
 
 
 
 

§ 224   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 2022-10-14 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor. 
 
_______ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-27  
 
 
 
 
 
 

§ 225   Dnr 2021/408 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Begäran om att få klarhet i en fråga gällande kommunens verksamhets-
områden för kommunalt vatten och avlopp  

Ärendebeskrivning 
 
Fastighetsägaren till Vallby 38:26 ställer i skrivelse till kommunen ett antal frågor. Vidare 
ombedes nämnden att se över om det är möjligt att kommunen av misstag råkat missa fas-
tighetsägaren då verksamhetsområde pekades ut, och om detta kan korrigeras. Om inte 
inkommer fastighetsägaren med formell förfrågan om utökande av verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-29 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 180 inklusive bilagor 
Skrivelse från fastighetsägare till Vallby 38:26 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Inte utöka verksamhetsområde för kommunalt vatten för aktuell fastighet Vallby 38:26. 
 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra nämndens svar till fas-
tighetsägaren. 

_______ 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Fastighetsägare Vallby 38:26 
Österlen VA AB (för kännedom) 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-27  
 
 
 
 
 
 

§ 226   Dnr 2022/774 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Politisk styrgrupp för översiktsplanering  

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 

_____ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-27  
 
 
 
 
 
 

§ 227   Dnr 2022/583 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Lokalrevision 2024, samhällsbyggnadsförvaltningens behov  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt lokalförsörjningsprocessen ska varje nämnd i september besluta om vilka lokalbe-
hov nämnden har de kommande åren. Dessa beslut skickas sedan för beredning i lokalpla-
neringsgruppen, som består av samtliga förvaltningschefer, ekonomichef, lokalstrateg samt 
fastighetschef.  
 
Lokalplaneringsgruppen sätter samman lokalförsörjningsplanen för åren 2024–2028 utifrån 
nämndernas beslut vid lokalrevision, som skickas på remiss till samhällsplaneringsnämn-
den, för att sedan beredas en sista gång innan planen redovisas för budgetberedningen som 
ett underlag för investeringsbudgeten. Lokalförsörjningsplanen läggs därefter fram för an-
tagande i kommunfullmäktige tillsammans med investeringsbudgeten för 2024.  
 
Lokalrevision har nu genomförts för nämnden utifrån en kommungemensam mall och visar 
nämndens lokalbehov inom nämndens ansvarsområde de kommande åren. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
Lokalrevision samhällsplaneringsnämnden, 2022-09-07 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• De i lokalrevisionen redovisade lokalbehoven för samhällsplaneringsnämnden läm-
nas till lokalförsörjningsgruppen för vidare beredning vid framtagande av lokalför-
sörjningsplan för antagande 2023.  

_______ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-27  
 
 
 
 
 
 

§ 228   Dnr 2022/490 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ansökan om planbesked Sandby 16:28 - återremiss  

Ärendebeskrivning 
 
Fastighetsägarna till fastigheten Sandby 16:28, inkom den 2 juni 2022 med en ansökan om 
planbesked för att möjliggöra att västra delen av Sandby 16:28 ändras från allmän plats-
mark till kvartersmark, i syfte att kunna stycka av fastigheten till två tomter för två bo-
stadshus. 
 
Ärendet återremitterades den 22 september 2022, § 190 till samhällsbyggnadsförvaltningen 
för beaktande av inkommen skrivelse från sökanden 2022-09-21, innan beslut tas i ärendet. 
 
Fastigheten är belägen vid Sandbybäcksvägen i Kyhl Mälarhusen. 
 
På tomten finns ett bostadshus och ett mindre uthus/komplementbyggnad. 
 
Området omfattas av riksintresse för friluftsliv, riksintresse för högexploaterad kust och 
gränsar till ett naturreservat och riksintresse för naturvård. Fastigheten ligger även inom ett 
område som länsstyrelsens definierat med höga naturvärden. 
 
Gällande detaljplan (byggnadsplan) från 1970 anger kvartersmark för bostadsändamål för 
större delen av Sandby 16:28. För västra delen av fastigheten anges allmän plats, park. 
 
Fastigheten har en total yta om 2527 m². Då del av fastigheten är planlagd som allmän 
platsmark, ca 800 m², önskar man ändra den delen till kvartersmark med lika planbestäm-
melser (bostadsändamål) som befintlig kvartersmark. 
 
Enligt de aktuella detaljplanebestämmelserna får tomt får inte ges mindre areal än 850 
kvm. Högst en femtedel av tomten får bebyggas. Endast en huvudbyggnad på varje tomt 
får uppföras. Huvudbyggnad får inte inrymma mer än en bostadslägenhet. 
 
Då fastigheten har en areal om 2527 m² (kvartersmarkens area är cirka 1750 m²) innebär 
detta att fastighetsägaren i dagsläget skulle kunna dela tomten genom en fastighetsregle-
ring (lantmäteriet) och bygga två bostadshus enligt gällande planbestämmelser.  
Att ta bort den del som är en samfälld bäckfåra Sandby s:5 är även detta en fråga som re-
gleras av lantmäteriet. 
Fastighetsägaren är informerad om denna möjlighet. 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-27  
 
 
 
 
 
 

§ 228 forts   Dnr 2022/490 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Lantmäteriet har 1971 medgivit en fastighetsreglering som inte överensstämmer med de-
taljplanen för området, då det i den västra delen fanns ett äldre uthus/komplementbyggnad. 
Denna byggnad finns kvar. 
 
Området inom västra delen av fastigheten, som är planlagt som allmän platsmark, är till 
stor del av naturmarkskaraktär.  
 
I skrivelse från sökanden den 21 september 2022 ställer sig sökanden fråganden till varför 
befintlig äldre mindre komplementbyggnad ingår i allmän platsmark enligt gällande detalj-
plan från 1970.  
 
Förvaltningens bedömning kvarstår efter inkommande skrivelse; att en planprocess inte är 
motiverad, då fastighetsägarna i dagsläget kan stycka av sin fastighet till två bostadstomter 
utifrån gällande detaljplan. En tomt får en större andel kvartersmark än den andra. 
Den delen som är allmän platsmark ingår i klyvningen till två fastigheter, men kan inte 
bebyggas. Det kvarstår dock byggbar yta (kvartersmark) till en bostad. Samt den befintliga 
komplementbyggnaden. 
 
Beslutsunderlag 
 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-11 
Skrivelse från sökanden, 2022-09-21 
Ansökan om planbesked Sandby 16:28, inkommen 2022-06-02 
Avstyckning/fastighetsindelning 1971 
Detaljplan (byggnadsplan) Sandby 2:1, mfl, fastställd 1970 
Planbestämmelser till detaljplan Sandby 2:1, mfl, beslutade 1970 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Upprättande av detaljplan för prövning av ändring från allmän platsmark till kvar-
tersmark medges inte. 

 
Avgift 
 
15000 SEK som faktureras direkt efter beslut 
_______ 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kristina Kalén 
Boel Hugoson 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-27  
 
 
 
 
 
 

§ 229   Dnr 2022/637 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Simrishamnsförslag ID: 1205 Maxhastighet om 30 km/tim införs på 
Brantevik  

Ärendebeskrivning 
 
Den 14 juni 2022 inkom ett Simrishamnsförslag om 30 km/h i Brantevik och den 15 augusti 
hade Simrishamnsförslaget uppnått gränsen om 75 röster.  
 
Förslaget går i korthet ut på att införa 30 km/h i nästan hela Branteviks tättbebyggda område. 
Enbart en liten bit längst i norr ska fortsätta vara 40 km/h enligt förslaget.  
 
Kommunens hastighetsplan ”Rätt fart i Simrishamn” från 2012 (där alla byar ingår) är i be-
hov av revidering. När det gäller Brantevik specifikt så anser förvaltningen att delar av byn 
uppfyller de krav och rekommendationer kring 30 km/h som beskrivs i Rätt fart i staden 
och Vägar och gators utformning.  
 
Eftersom förslaget innehåller nästan hela Branteviks tättbebyggda område föreslår förvalt-
ningen att förslaget avslås. Förvaltningen bör i stället få i uppdrag att se över hastighets-
planen för hela kommunen. Brantevik kan lämpligen vara en av de orter som prioriteras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-13 
2012, Rätt fart i Simrishamn (Brantevik och Östra Hoby) 
Simrishamnsförslag inklusive kartbild, 2022-06-14 
 
Överläggningar 
 
Kristina Åhberg (M) framför beröm till förvaltningen för väl genomtänkt förslag.  
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Simrishamnsförslag ID: 1205 Maxhastighet om 30km/h införs på Brantevik, avslås.  
 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering 
av hastighetsplanen Rätt fart i Simrishamn. 

_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Handläggare för Simrishamnsförslag 
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§ 230   Dnr 2022/771 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Sammanträdesdagar 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret har lämnat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäk-
tige och samtliga nämnder. Kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar medan 
nämnderna har att besluta om sina respektive sammanträdesdagar. Kommunstyrelsen för-
ordar att nämnderna beslutar om sammanträdesdagar enligt central planering. Förslag före-
ligger enligt följande: 
 
Sammanträdesdag torsdag kl. 08.30 
 

• 26 januari 2023 
• 23 februari 2023 
• 23 mars 2023 
• 20 april 2023 
• 25 maj 2023 
• 15 juni 2023 
• 24 augusti 2023 
• 28 september 2023 
• 26 oktober 2023 
• 16 november 2023 
• 14 december 2023 

 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-07 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Fastställa sammanträdesdagar för 2023 enligt ovan. 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret (för kännedom) 
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§ 231   Dnr 2022/528 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ansvarsförhållanden Österlen VA AB och Samhällsplaneringsnämnden, 
driftavtal 

Ärendebeskrivning 
 
Vid dagens sammanträde tar Kristina Åhberg (M) upp frågan om ansvarsförhållanden mel-
lan Österlen VA AB och samhällsplaneringsnämnden. 
 
Vid nämndens sammanträde den 16 juni 2022, § 153 fick samhällsbyggnadschefen ett 
uppdrag att utreda förutsättningarna för ett driftavtal mellan Österlen VA AB och sam-
hällsplaneringsnämnden. Syftet är att tydliggöra och säkerställa ansvaret mellan parterna. 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDEN BESLUT 
 

• Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta ett förslag till driftavtal som 
visar på ansvarsförhållanden mellan Österlen VA AB och samhällsplanerings-
nämnden. 

 
_____ 
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§ 232   Dnr 2022/18 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden  

Följande meddelanden redovisas som information: 
 

1. Österlen VA AB - Justerat protokoll 220915 
 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-26, § 101 - Revisionsberättelse 2021   Öster-
len VA 
 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-26, § 100 - Årsredovisning 2021   Österlen 
VA 
 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-26, § 95 - Motion från Carl-Göran Svens-
son C och Henrik Mårtensson C - Inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare 
 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-26, § 94 - Slutredovisning av exploaterings-
projekt -Simris 2033 Lindhaga  
 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-26, § 93 - Slutredovisning av exploaterings-
projekt -Simrishamn handelsområdet etapp 1  
 

7. Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-26, § 92 - Slutredovisning av exploaterings-
projekt Borrby Kringlorna 

 
_____ 

24



  
 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-27  
 
 
 
 
 
 

§ 233   Dnr 2022/20 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Förvaltningschefens information 

Ärendebeskrivning 
 
Åsa Simonsson, samhällsbyggnadschef informerar. 
 
_____ 
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