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Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Plats och tid

ÖG, aulan, kl 08.30-14.20, lunch med ajournering kl 12.15-13.15

Beslutande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera

Lars Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 20 maj 2022

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer
Sekreterare

Annette Knutsson

Ordförande

Carl-Göran Svensson

Justerande

Lars Johansson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-19

Datum för
anslags uppsättande

2022-05-20

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Datum för
anslags nedtagande

2022-06-10

Underskrift

Annette Knutsson
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

108-136
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Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Beslutande:

Kristina Åhberg (M)
Johan Ohlson (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Pia Nordström (L)
Pär Rosenberg (KD)
Lars Johansson (S)
Christl Bengtsson (S)
Linda Törnblad (S) tjänstgör för Jan-Erik Persson (S)
Mats Sundbeck (V)
Kjell Dahlberg (ÖP), utom § 115 (jäv), §§ 108-114, 116-136
John Kvarnbäck (MP) tjänstgör för Kjell Dahlberg (ÖP), § 115
Fredrik Ramberg (SD)
Jan Dahl (SD)

Närvarande ersättare:

Mikael Stamming (C)
Kaj Ovesson (M)
Staffan Olzon (FI)
John Kvarnbäck (MP) §§ 108-114, 116-136
Alf Persson (SD)

Övriga närvarande:

Ann-Sofie Pellas, översiktsplanerare, § 108
Christer Vigren, Tommarpsåns Dikningsföretag, § 111
Carina Knutsson-Andersson, trafikingenjör, § 108
Robert Odeberger, ekonom, §§ 108-112
Sanna Hansson, digital kvalitetsstrateg, § 108
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, § 108
Åsa Simonsson, samhällsbyggnadschef
Annette Knutsson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Beslut
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§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
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§ 116
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§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Rubrik

Ärende

Upprop och val av justeringsperson
Fastställande av föredragningslista och genomgång av
ärenden
Information; Driftbudget 2023
Information; Tommarpsåns nedre dikningsföretag av
år 1928
Skriftlig information; Detaljplan för Hjälmaröd 4:203
- skrivelse från projektägaren
Österlen VA AB - Månadsrapport april 2022 - skriftlig
information
Redovisning av delegeringsbeslut
Ansökan om planbesked Sankt Olofs Gård 1:77
Detaljplan för Vanningen 8 och Vanningen 6 i Borrby,
antagande
Detaljplan för Viks Fiskeläge 16:6 - samråd
Planbesked för Hjälmaröd 4:89, avskrivning
Planbesked för Hjälmaröd 9:15, avskrivning
Planärende för Hjälmaröd 74:1, avskrivning
Planärende för Rörum 26:2, avskrivning
Planbesked för Hjälmaröd 4:94, avskrivning
Planbesked för Garvaren 7, avskrivning
Planärende för Sandby 13:12, avskrivning
Joneberg 8 och 9 - Markanvisningstävling
Simrishamnsförslag ID: 1162 Gågata (Måsgatan) i
Brantevik
Projektdirektiv - Laddinfrastruktur i Simrishamns
kommun
Torghandel på Kiviks Torg
Intern kontroll, uppföljning januari-april 2022
Förändring i i internhyresmodellen
Delårsrapport I
Nämndmål 2023
Motion från Carl-Göran Svensson C och Henrik
Mårtensson C - Inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare
Skrivelse till Trafikverket angående trafiksituationen
längs väg 9 genom Vik
Meddelanden
Förvaltningschefens information

Justerandes sign
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Protokollsutdrag intygas:
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§ 108

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2022/17

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
• Lars Johansson (S) väljs till att justera dagens protokoll.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

§ 109

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2022/21

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

Godkänner dagordningen.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

§ 110

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2022/333

Information; Driftbudget 2023
Ärendebeskrivning
Åsa Simonsson, samhällsbyggnadschef informerar.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

§ 111

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2019/457

Information; Tommarpsåns nedre dikningsföretag av år 1928
Ärendebeskrivning
Christer Vigren, kommunens representant för Tommarpsåns nedre dikningsföretag av år
1928 informerar.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 112

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2018/508

Skriftlig information; Detaljplan för Hjälmaröd 4:203 - skrivelse från
projektägaren
Ärendebeskrivning
Nämnden har tagit del av skrivelse från projektägaren av detaljplanen för Hjälmaröd 4:203
(”Kiviks hotell”), en reaktion från nämndens beslut vid sammanträdet den 21 april 2022, §
92. Ärendet föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

§ 113

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2022/267

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 114

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2022/19

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringssnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande
i enlighet med samhällsplaneringssnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till samhällsplaneringssnämnden. Redovisningen innebär inte att
samhällsplaneringssnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får samhällsplaneringssnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i enskilt ärende av
den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag
Redovisade beslut, listor utskrivna 2022-05-11

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

§ 115

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2022/338

Ansökan om planbesked Sankt Olofs Gård 1:77
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren till fastigheten Sankt Olofs Gård 1:77, inkom den 11 april 2022 med en
ansökan om planbesked för att ändra detaljplanen vid Sankt Olofs järnvägsstation, för fastigheten Sankt Olofs Gård 1:77, i syfte att kunna använda befintlig lagerbyggnad vid Palmlundsvägen och Byvägen i Sankt Olof även för bostadslägenheter på plan 2.
Tomten har en total yta om 1681 m² och byggnaden, som innehåller en registrerad bostad
(men inget bygglov) och lager, har en byggnadsyta om cirka 500 m². Ursprungligen har
byggnaden varit en kvarn som malde säd och lastade på tågen.
Gällande detaljplan är en byggnadsplan för Sankt Olof som vann laga kraft 1960-10-26.
Nuvarande planbestämmelse (Tj) är järnvägsändamål vilket innebär att ”området bara får
användas för järnvägstrafik och därmed samhörigt ändamål.”
Skyddsavståndet för bostäder vid järnväg är 30 meter från järnväg. Men då detta är en museijärnväg som går under sommarsäsongen (40 trafikdagar om året) är förvaltningens bedömning att det kan prövas om det går att göra en ny detaljplan för aktuell fastighet. Det
kommer att krävas ytterligare utredningar för bland annat buller, markundersökning
(gammalt spårområde), risk (urspårning) samt eventuellt sanering av marken.
Dessutom kommer närheten till befintlig bensinstation i Sankt Olof att innebära ytterligare
skyddsåtgärder för eventuellt nya bostäder.
Planprövningen föreslås utföras med standardförfarande.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-22
Ansökan om planbesked Sankt Olofs Gård 1:77, inkommen 2022-04-11
Detaljplan (byggnadsplan) Sankt Olof, laga kraft 1960-10-26
Planbestämmelser till detaljplan Sankt Olof, laga kraft 1960-10-26

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 115 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2022/338

Jäv
Kjell Dahlberg (ÖP) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i
ärendet. I hans ställe tjänstgör John Kvarnbäck (MP).
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•
•
•
•

Medge positivt planbesked för ny detaljplan för fastigheten Sankt Olofs Gård 1:77.
Planprövning sker i första hand genom standardförfarande.
Planarbete initieras och bekostas av sökanden.
Plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.

Avgift
Avgift för planbesked enligt plantaxa 2022, är 15000 SEK som faktureras direkt efter beslut.
_______

Beslutet expedieras till:

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 116

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2021/509

Detaljplan för Vanningen 8 och Vanningen 6 i Borrby, antagande
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller detaljplan för upphävande av tomtindelning för fastigheterna Vanningen 6 och 8
i Borrby.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 augusti 2021, § 175 att medge planprövning
för upphävande av tomtindelning för del av kv. Vanningen i Borrby.
Syftet med planen är att upphäva tomtindelningen för de privatägda fastigheterna Vanningen 6
och Vanningen 8 i Borrby. Upphävande av tomtindelning föreslås för att möjliggöra fastighetsreglering mellan fastigheterna. Befintlig detaljplan för fastigheterna fortsätter att gälla.

Planområdet omfattas av en stadsplan från 1943 som anger att tomtytan till största delen är
mark som får bebyggas. En fastighetsplan, tomtindelning för Vanningen, fastställd 1981,
anger tomter och gränser i kvarteret. Befintliga fastighetsgränser överensstämmer delvis
med befintlig tomtindelning. Detaljplanen omfattas inte av några riksintressen.
Planprövningen sker genom förenklat standardförfarande då detaljplanen endast upphäver
tomtindelning för dessa två fastigheter, befintlig detaljplan fortsätter gälla i övrigt.
Processtegen består av samråd, samrådsredogörelse, beslut om ändring och laga kraft.
Skillnaden jämfört med ett standardförfarande är att samrådskretsen får göras mindre.
Kommunen behöver inte samråda med andra kommuner eller sakägare utanför det berörda
området.
Samhällsplaneringsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 27 januari 2022, § 15.
Detaljplanen var på samråd från den 12 februari till den 14 mars 2022. Två remissvar inkom under denna period: Länsstyrelsen och Lantmäteriet, som inte har några synpunkter
på upphävande av tomtindelningen.
En samrådsredogörelse har upprättats.
Eftersom planen handläggs med förenklat förfarande kan planen godkännas för ändring
och antas direkt efter samrådet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-19
Planhandling, 2022-04-25
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 116 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2021/509

Samrådsredogörelse, 2022-04-19
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-10
Planhandling, 2022-01-10
Tomtindelning för kvarteret Vanningen i Borrby fastställd 1981-03-27
Gällande detaljplan ”Förslag till stadsplan för Borrby municipalsamhälle” fastställd 194302-12
Finansiering
Fastighetsägare till Vanningen 6 bekostar planprövningsprocessen enligt upprättat plankostnadsavtal och efterföljande fastighetsreglering och markköp.
Konsekvenser
Ändring av fastighetsplanen medför inga konsekvenser då berörda fastighetsägare är överens om omfördelningen av tomtmark
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
• Godkänna planen för ändring (antagande).
_______
Beslutet expedieras till:
Fastighetsägaren

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 117

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2017/415

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

Kommunen är inte huvudman för allmän plats i planförslaget. Vilket innebär att det inte
uppstår några kostnader för kommunen vid genomförandet av detaljplanen.
Konsekvenser
Då kommunen inte är huvudman för allmän plats uppstår inga kostnad i samband med genomförande av planförslaget. Det är därför viktigt att trygga ledningsrätten i gatorna då
området föreslås anslutas till kommunalt VA. Kapacitetsutredning för möjlighet till anslutning för VA kan komma att behöva genomföras.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-04
Förslag till samrådshandlingar, 2022-05-03
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 117 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2017/415

Förslag till behovsbedömning, 2021-12-20
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för förtydligande /klargörande av bland annat kartmaterial.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 118

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2016/340

Planbesked för Hjälmaröd 4:89, avskrivning
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller avskrivning av planärende gällande ny detaljplan för Hjälmaröd 4:89.
Fastigheten gränsar till Agdelundsområdet i Kivik. Området är beläget väster om Väg
9/Kiviks Stora väg i norra delen av Kivik.
Ärendet har pågått sedan den 22 september 2016 då dåvarande samhällsbyggnadsnämnden
beslutade att ge positivt planbesked för att pröva möjligheten att planlägga för nya bostadstomter på fastigheten Hjälmaröd 4:89.
Inget plankostnadsavtal har tagit fram och inga planhandlingar har därför upprättats.
Förvaltningen har haft kontakt med fastighetsägare år 2019, då fastighetsägaren ville avvakta.
Förvaltningen har i februari 2022 tagit förnyad kontakt med fastighetsägaren som denna
gång inte återkopplat, varför ärendet nu föreslås avskrivas.
Finansiering
Fastighetsägaren har 2019 fakturerats för beslutet om positivt planbesked.
Konsekvenser
Detaljplanen tas fram på fastighetsägarens initiativ och intresset bör ligga hos denne att
detaljplaneprocessen fortskrider. Detaljplanen har varit vilande under lång tid och genom
en avskrivning avbryts planarbetet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-28
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Planärendet avskrivs.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 118 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2016/340

_______

Beslutet expedieras till:

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 119

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2016/933

Planbesked för Hjälmaröd 9:15, avskrivning
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller avskrivning av planärende gällande ny detaljplan för Hjälmaröd 9:15.
Hjälmaröd 9:15 är belägen vid Ola Holma Backen/Barnakullen i Vitemölla.
Fastigheten är planlagd och bebyggd med en huvudbyggnad och en sidobyggnad.
Ärendet har pågått sedan den 9 mars 2017, då dåvarande samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge positivt planbesked för att pröva möjligheten att planlägga för att få möjlighet
till byggrätt för ytterligare två bostadshus inom fastigheten.
Inget plankostnadsavtal har tagit fram och inga planhandlingar har därför upprättats.
Förvaltningen har haft kontakt med fastighetsägaren år 2021, då fastighetsägaren inte kunde ge något besked om en fortsatt planprocess. I februari 2022 togs förnyad kontakt med
fastighetsägaren som denna gång inte återkopplat, varför ärendet nu föreslås avskrivas.
Finansiering
Fastighetsägaren kommer att faktureras för beslutet om positivt planbesked med hela
summan, 11 200 SEK, då inget plankostnadsavtal har tecknats.
Konsekvenser
Detaljplanen tas fram på fastighetsägarens initiativ och intresset bör ligga hos denne att
detaljplaneprocessen fortskrider. Detaljplanen har varit vilande under lång tid och genom
en avskrivning avbryts planarbetet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-01
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Planärendet avskrivs

______
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 119 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2016/933

Beslutet expedieras till:

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

§ 120

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2017/684

Planärende för Hjälmaröd 74:1, avskrivning
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller avskrivning av planärende gällande ny detaljplan för fastigheten Hjälmaröd
74:1, belägen söder om Vitemölla badhotell.
Ärendet har pågått sedan den 25 januari 2018 då dåvarande samhällsbyggnadsnämnden
beslutade att ge positivt planbesked för att pröva möjligheten att planlägga för två nya bostadstomter på fastigheten Hjälmaröd 74:1.
Inget plankostnadsavtal har tagit fram och inga planhandlingar har därför upprättats. Fastighetsägaren har efter 2018, sökt och fått positivt förhandsbesked för två nya bostadshus
vilket innebär att aktuellt planärende inte längre är aktuellt.
Finansiering
Fastighetsägaren har 2022 fakturerats för beslutet om positivt planbesked och meddelats att
ärendet kan komma att avskrivas.
Konsekvenser
Ett planärende är inte aktuellt då byggnadsnämnden beviljat positivt förhandsbesked för
två nya bostadshus.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-01
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Planärendet avskrivs.

_______
Beslutet expedieras till:

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 121

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2017/695

Planärende för Rörum 26:2, avskrivning
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller avskrivning av planärende gällande ny detaljplan för Rörum 26:2.
Fastigheterna är belägna öster om väg 9 och norr om golfbanan Lilla Vik, vid Orelunds
trädgårdar.
Ärendet har pågått sedan den 25 januari 2018, då dåvarande samhällsbyggnadsnämnden
beslutade att ge positivt planbesked för att pröva möjligheten att planlägga för cirka 15 nya
bostadstomter på fastigheten Rörum 26:2.
Inget plankostnadsavtal har tagits fram och inga planhandlingar har därför upprättats.
Förvaltningen har i februari 2022 tagit förnyad kontakt med dåvarande fastighetsägaren,
sökanden, som denna gång inte återkopplat, varför ärendet nu föreslås avskrivas.
Finansiering
Då dåvarande fastighetsägaren inte skrivit under något plankostnadsavtal kommer hela
summan för beslutet om positivt planbesked att faktureras, 11 375 SEK.
Konsekvenser
Detaljplanen tas fram på sökandens initiativ och intresset bör ligga hos denne att detaljplaneprocessen fortskrider. Detaljplanen har varit vilande under lång tid och genom en avskrivning avbryts planarbetet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-01
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•
•

Planärendet avskrivs
Avgift för planmedgivandet om 11 375 SEK enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut den 25 januari 2018 §13, faktureras direkt efter beslut.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 121 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2017/695

_______

Beslutet expedieras till:

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden

§ 122

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2018/345

Planbesked för Hjälmaröd 4:94, avskrivning
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller avskrivning av planärende gällande ny detaljplan för fastigheten Hjälmaröd
4:94.
Fastigheten har adress Moriabacken 24 och är belägen öster om väg 9 (Kiviks stora väg)
vid infarten till Moriabacken som leder vidare ner mot Kiviks hotell.
Ärendet har pågått sedan den 10 april 2018, då dåvarande samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge positivt planbesked för att pröva möjligheten att planlägga för bostadsbebyggelse, en gruppbostad.
Inga planhandlingar har upprättats. Det meddelades sökanden att ärendet förklarats som
vilande i oktober 2019.
Förvaltningen har i februari 2022 tagit förnyad kontakt med dåvarande fastighetsägaren,
sökanden, som denna gång inte återkopplat, varför ärendet nu föreslås avskrivas.
Finansiering
Fastighetsägaren har fakturerats för positivt planbesked då ett plankostnadsavtal upprättades och undertecknades 2018.
Konsekvenser
Detaljplanen tas fram på fastighetsägarens initiativ och intresset bör ligga hos denne att
detaljplaneprocessen fortskrider. Detaljplanen har varit vilande under lång tid och genom
en avskrivning avbryts planarbetet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-01
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Avskriva planärendet.

_______
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2018/345

Beslutet expedieras till:
AB Högkullen,

Justerandes sign

, fastighetsägaren Samhäll Syd AB

Protokollsutdrag intygas:
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§ 123

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2018/777

Planbesked för Garvaren 7, avskrivning
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller avskrivning av planärende gällande ny detaljplan för fastigheten Garvaren
7, (fastighetsägare Gladsax Flak AB) inom Skansenområdet. Sökanden var Simrishamnsbostäder som önskade pröva en planändring från småindustri till bostadsändamål.
Inget plankostnadsavtal har tagits fram och inga planhandlingar har upprättats.
Förvaltningen har i februari 2022 tagit kontakt med sökanden, som inte återkopplat, varför
ärendet nu föreslås avskrivas.
Finansiering
Då inget plankostnadsavtal har upprättats och skrivits under, kommer hela summan för
beslutet om positivt planbesked att faktureras, 11 375 SEK.
Konsekvenser
Detaljplanen tas fram på sökandens initiativ och intresset bör ligga hos denne att detaljplaneprocessen fortskrider. Detaljplanen har varit vilande under lång tid och genom en avskrivning avbryts planarbetet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-01
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•
•

Avskriva planärendet
Avgift för planmedgivandet om 11 375 SEK enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 27 september 2018 §179, faktureras direkt efter beslut.
_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamnsbostäder AB & Gladsax Flak AB

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 124

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2015/89

Planärende för Sandby 13:12, avskrivning
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller avskrivning av planärende gällande ny detaljplan för fastigheten Sandby
13:12 som är belägen vid Sandbybäcksvägen i Kyhl Mälarhusen.
Ärendet har pågått sedan 5 mars 2015, då dåvarande samhällsbyggnadsnämnden beslutade
att ge positivt planbesked för att pröva möjligheten att upprätta en ny detaljplan för prövning av ändring från allmän platsmark till kvartersmark samt för reglering av bostadsändamål, utnyttjande och utformning samt fastighetsindelning för västra delen av fastigheten
Sandby 13:12.
Ett plankostnadsavtal har upprättats och skrivits på och arbetet med detaljplanen startades
upp av en extern konsult 2017 men inga planhandlingar har levererats.
Förvaltningen har i februari 2022 tagit förnyad kontakt med fastighetsägaren, som inte
återkopplat, varför ärendet nu föreslås avskrivas.
Finansiering
Då fastighetsägaren skrivit under ett plankostnadsavtal kommer halva summan för beslutet
om positivt planbesked att faktureras, 5 563 SEK.
Konsekvenser
Detaljplanen tas fram på sökandens initiativ och intresset bör ligga hos denne att detaljplaneprocessen fortskrider. Detaljplanen har varit vilande under lång tid och genom en avskrivning avbryts planarbetet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-01
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•
•

Planärendet avskrivs.
Avgift för planmedgivandet om 5563 SEK enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut den 5 mars 2015 §21, faktureras direkt efter beslut.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
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Dnr 2015/89

_______

Beslutet expedieras till:

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 125

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2021/834

Joneberg 8 och 9 - Markanvisningstävling
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun antog år 2012 en ny detaljplan för kvarteret
Joneberg i Simrishamn. Området utgjorde tidigare skola. Skolbyggnaden är riven men
sporthall och matsal har bevarats. Inom den nya detaljplanen ryms bostadsändamål samt
idrotts- och centrumändamål. Två markanvisningstävlingar har tidigare hållits i kvarteret.
De resulterade i bostadsbyggnation inom fastigheterna Joneberg 2 (färdigbyggt) och Joneberg 3 (under uppförande).
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 januari 2022, § 19, om att anordna en markanvisningstävling för fastigheterna Joneberg 8 och 9. Nämndens beslut innebar att tävlingsinbjudan med kriterier och bedömningsgrupp godkändes för utskick och publicering.
Tävlingen var utlyst under tiden 9 februari till och med 7 april 2022.
Bedömningsgruppen på samhällsbyggnadsförvaltningen, sammansatt av en bredd av olika
kompetenser, betygsatte de totalt elva inkomna tävlingsbidragen utifrån kriterierna gestaltning, hållbarhet och parkeringslösning.
Det tävlingsbidrag som sammantaget fick det högsta betyget, utifrån de i tävlingen givna
bedömningskriterierna, var ”Äppellunden”. Tävlingsbidraget ”Äppellunden” är framtaget
av Strandlyckan projekt AB i samarbete med Arkitekterna Krook & Tjäder. ”Äppellunden”
utmärkte sig, i jämförelse med de andra bidragen, genom att man tänkt på att arbeta med
såväl inomhus- som utomhusmiljön och med mycket grönska. Man har lagt stor vikt även
vid de sociala hållbarhetsaspekterna, något som annars ofta kommer i andra hand. ”Äppellunden” var också det bidrag som bedömdes ha bäst parkeringslösning.
Motiveringen lyder: Arkitekterna har, genom både en stark arkitektonisk idé och en omsorgsfullt och hållbart utformad och grön utemiljö, skapat en vacker gestaltning som stärker platsens identitet och som kommer att ge Simrishamns kommun en ny attraktiv livsmiljö med fina detaljer både ute och inne.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-05
Bedömningsgruppens utlåtanden över inkomna tävlingsbidrag
Inbjudan till Markanvisningstävling – bostäder i kvarteret Joneberg, Simrishamn, 2022-0407
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 125 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2021/834

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Strandlyckan projekt AB anvisas fastigheterna Joneberg 8 och 9 för genomförande
av det vinnande tävlingsförslaget ”Äppellunden”.

•

Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett genomförandeavtal
mellan Simrishamns kommun och Strandlyckan projekt AB avseende ”Äppellunden”.
_______

Beslutet expedieras till:
Strandlyckan projekt AB

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 126

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2021/1045

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 lyder förslaget: Förslaget är att Måsgatan görs om till en s.k. gågata på samma sätt
och samma skyltning som Storgatan i Simrishamn.

Ärendet återremitterades den 24 februari till samhällsbyggnadsförvaltningen för utredning
vilken del av Måsgatan som avses. Onsdagen den 20 april 2022, träffades boende på Måsgatan
och kommunens trafikingenjör på plats för ett tydliggörande av vilken sträckning som avses.
Konsekvenser vid ett eventuellt införande av gågata
På ortofoto de senaste åren kan man se att parkeringar sker på Måsgatan, vilka kan härledas som boendeparkeringar. För att inte skapa parkeringsproblem i efterhand då det vid
införande av gågata inte är möjligt att parkera längs Måsgatan, behöver det säkerställas att
de boende har möjlighet att parkera på egen fastighet i enlighet med gällande parkeringsnorm.
(PBL och parkeringsnormen med parkering (för två bilar) på egen fastighet)
Vid införande till gågata gäller följande:
1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
2. Fordon får inte parkeras (enbart på anvisad plats).
3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det inte är lämpligt att omvandla Måsgatan
till gågata då förutsättningarna för en gågata inte uppfylls. En gågata är till för att skydda gångtrafikanter med tvärgående rörelsemönster, besökande till exempelvis butiker och restauranger
med uteserveringar. I dagsläget är det längs Måsgatan förbud mot motordrivna fordon förutom
moped klass 2, förbudet gäller genomfart.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-02
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2022-02-24
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-08
Simrishamnsförslag, 2021-09-11
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 126 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2021/1045

Utdrag ur Vägar och gators utformning (VGU), Trafikverket
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Simrishamnsförslag ID: 1162 – Gågata på Måsgatan i Brantevik, avslås.

_______

Beslutet expedieras till:
Handläggare Simrishamnsförslaget

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 127

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2021/968

Projektdirektiv - Laddinfrastruktur i Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom samhällsplaneringsnämndens beslut den 18
november 2021, givits i uppdrag att ta fram ett en plan för hur kommunen ska kunna erbjuda invånare, besökande och de kommunala verksamheterna möjlighet att ladda elfordon.
För framtagande av denna plan för laddinfrastruktur har ett projektdirektiv tagits fram.
Projektet ska enligt direktivet utreda var och hur mark kan upplåtas för elbilsladdning för
olika kategorier av brukare.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-04
Projektdirektiv ”Plan för laddinfrastruktur i Simrishamns kommun”, 2022-05-04
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2021-11-18, § 244
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Anta projektdirektivet för ”Laddinfrastruktur i Simrishamns kommun”.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

34

Samhällsplaneringsnämnden

§ 128

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2022/398

Torghandel på Kiviks Torg
Ärendebeskrivning
Ansökan har inkommit för torghandel på Kiviks torg. I de lokala ordningsföreskrifterna
står det att:
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till
allmänna försäljningsplatser för torghandel:
- Stortorget i Simrishamn
- annan av samhällsbyggnadsnämnden upplåten plats.
Kiviks torg är inte utpekad som torghandelsplats av samhällsplaneringsnämnden, varför
samhällsbyggnadsförvaltningen inte kan besluta om att tilldela torghandelsplatser på Kiviks torg.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att eftersom Kiviks torg under sommaren är en
attraktiv plats för torghandel då det rör sig många besökare i området, behöver kvalitén på
torghandeln säkerställas. Därför bör torghandeln anpassas till Kiviks kulturmiljö och förvaltningen föreslår att fyra platser upplåts på Kiviks torg till torghandel för lokala produkter, grönsaker, frukt, bär och blommor under perioden 1 maj till 30 september.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse torghandel Kiviks torg, 2022-05-03
Kartbilaga torgplatser Kiviks torg, 2022
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Fyra platser upplåts på Kiviks torg till torghandel för lokala produkter, lokalt producerade hantverk, grönsaker, frukt, bär och blommor under perioden, 1 maj till 30
september, årligen,

• Uppdra åt förvaltningen att säkra anpassning till Kiviks kulturmiljö.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 129

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2021/1031

Intern kontroll, uppföljning januari-april 2022
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en uppföljning av den interna kontrollplanen för 2022 avseende samhällsplaneringsnämnden. I varje kontrollmoment ingår avvikelseanalyser. Resultatet av avvikelseanalyserna ska användas som underlag till åtgärder.
Vid kontroll av planen har avvikelser upptäckts och åtgärder har redan vidtagits eller ska
vidtas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-02
Uppföljning intern kontroll januari-april 2022
Intern kontrollplan SPN 2022
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Godkänna uppföljning av intern kontrollplan januari-april 2022.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Revisionen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 130

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2019/581

Anpassning av interhyresberäkning till kommunens ekonomistyrning
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden har fått i uppdrag från kommunstyrelsen genom beslut den 19
januari 2022, § 13, att anpassa internhyrespolicyn och riktlinjerna för hyressättning så att
de följer kommunens ekonomistyrningsprinciper. Det som behöver förändras är vilket index som ska användas vid omräkning av bashyran och när i tiden omräkning ska ske.
I nuvarande lokalpolicy med tillhörande riktlinjer sägs att det index som ska användas är
KPI (Konsument Pris Index) och att omräkning sker efter att nytt index för oktober finns
framme.
Anpassningen blir att istället använda sig av Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV)
som omräkningsindex och att omräkning sker så att ny årshyra är känd vid antagandet av
kommunens driftbudget.
Den förändring som föreslås i dokumentet ”Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyror för verksamhetslokaler inom Simrishamns kommun”, är att texten under rubriken
”Hyresmodellens grundläggande principer” blir följande:
•
•

•
•
•
•

Nyttjandet av kommunens egna eller inhyrda lokaler regleras i hyresavtal mellan
fastighet och respektive förvaltning.
Hyresavtalet ska omfatta:
o Vilka verksamheter och lokaler som omfattas av uthyrningen
o Bashyra (årskostnaden vid hyrestidens start)
o Rutiner för hyresdebitering
o Anpassad gränsdragningslista
Månadsvis debiteras respektive förvaltning via ekonomisystemet, om inte annat
överenskommes, med en 12-del av årshyran. Fastighet ska vid behov bistå med detaljuppgifter för hyresgästens egna fördelningar av årshyran.
Bashyran ska, vid hyrestidens start, motsvara budgeterad kostnad för det aktuella
hyresobjektet.
Bashyran omräknas årligen med Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV), och
ny årshyra meddelas ekonomienheten och berörd förvaltning. Ny årshyra fastställs i
samband med att ny driftbudget antas.
Justering utöver indexuppräkning av bashyran kan ske under innevarande hyrestid i
de fall faktisk kostnad skiljer sig markant från budgeterad kostnad.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 130 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2019/581

•

Vid hyrestidens slut, dock som längst tre år efter hyrestidens start, sammanställs de
faktiska kostnader som fastighet har haft för hyresobjektet under hyrestiden, och ny
bashyra fastställs för kommande treårig hyrestid.

•

Investeringar som överstiger 100 000 kronor per hyresobjekt och år, resulterar i ett
hyrestillägg som löper under innevarande hyrestid.
Vid beräkning av bashyran inför en ny treårig hyrestid inkluderas alla kapitaltjänstkostnaderna för samtliga gjorda investeringar på objektet, även de som understiger
100 000 kronor.

•

•

Ett nytt hyresavtal upprättas då investeringar i hyresobjektet överstiger en miljon
kronor under ett år. Återbetalningsskyldighet kan föreligga i de fall hyresgästen säger upp en lokal innan investeringen är avbetalad.

I övrigt föreslås inga ändringar utom några redaktionella justeringar, bland annat ändras de
rubriker som har formen av en fråga.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-04
Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyror för kommunala verksamhetslokaler
inom Simrishamns kommun, reviderad 2022-05-03.
Kommunstyrelsens beslut, 2022-01-19, § 13
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNSTYRELSEN
•

Godkänna den reviderade ”Lokalpolicy med tillhörande riktlinjer för internhyror
för kommunala verksamhetslokaler inom Simrishamns kommun” daterad 2022-0503.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 131

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2022/25

Delårsrapport I
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden har att ta fram en ekonomisk rapport per 30 april med utfall
jämfört med budget samt helårsprognos.
Nämnden redovisar ett underskott med 660 tkr per den 30 april och helårsprognosen pekar
på ett underskott om 260 tkr.
VA-verksamheten redovisar ett nollresultat i utfall och helårsprognos. Verksamhetens utfall gällande investeringar uppgår till 12,5 mkr för perioden och helårsprognosen pekar på
ett utfall på drygt 60 mkr av budgeterade 64,4 mkr.
Beslutsunderlag
Presenterad delårsrapport per 30 april för samhällsplaneringsnämnden.
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Godkänna delårsrapporten och överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

•

Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att kontinuerligt vidta och föreslå åtgärder för att få en verksamhet i ekonomisk balans.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 132

Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2022/333

Nämndmål 2023
Ärendebeskrivning
Den 29 november 2021, § 228 fattade Kommunfullmäktige beslut om en ny styrmodell för
Simrishamns kommun. Denna nya styrmodell vilar på kommunens hållbarhetspolicy och
fokusområdena i policyn utgör fullmäktiges mål under mandatperioden 2023-2026. Under
varje fokusområde finns ett antal ställningstaganden, även dem beslutade av kommunfullmäktige. Varje nämnd har att välja ställningstaganden och göra dessa till sina respektive
nämndmål. För 2023 har kommunfullmäktige beslutat att fokusområde 3, 6, 9 och 14 gäller.
Samhällsplaneringsnämnden fick den 22 mars 2022 information från kommunens hållbarhetsteam om målprocessen och den 5 april 2022 genomfördes en workshop där nämndens
framtida mål diskuterades och prioriterades gruppvis. Samhällsbyggnadsförvaltningen har
därefter sammanställt arbetet som grupperna gjorde och har utifrån detta påbörjat arbetet
inom chefsgruppen med att identifiera lämpliga verksamhetsmål och aktiviteter kopplat till
nämndens prioriteringar gällande nämndmål.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-06
Förslag till nämndmål 2023 utifrån resultat av work-shop
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Anta följande nämndmål att gälla för nämndens verksamhet under 2023:

• Säkra kompetens inom förvaltning och nämnd för att möta framtida utmaningar
• Skydda vattenresurserna
• Ligga i framkant i fråga om ekosystemtjänster i fysisk planering
• Beredskap för att skydda kommunen mot extrema händelser till följd av klimatförändring
• Minska klimatpåverkan inom samhällsplaneringsnämndens ansvarsområden
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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2022-05-19

Dnr 2022/159

Motion från Carl-Göran Svensson C och Henrik Mårtensson C - Inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare
Ärendebeskrivning
Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) föreslår i motion att kommunen inrättar en tjänst som landsbygdsutvecklare.
Simrishamn är en utpräglad landsbygdskommun med Simrishamns stad som centralort
men med många tätorter och byar utspridda i kommunen.
När landsbygden växer och har ett bra samarbete med staden blir hela kommunen starkare. Mycket av resurserna som finns på landsbygden är avgörande för att bygga en hållbar
utveckling och stärka hela kommunens attraktionskraft.
En levande landsbygd innebär bra miljöer för boende, företagande, etableringar och besöksnäringen.
Målet måste vara att skapa goda och lokalt anpassade boendemiljöer som möjliggör för
alla åldrar att bo kvar på landsbygden samt stimulerar till inflyttning. Närheten till service, vård, omsorg och utbildning med hög tillgänglighet och god kvalité är en grundförutsättning för en levande landsbygd. Genom gränsöverskridande samverkan mellan olika
sektorer i samhället men också mellan kommunens olika förvaltningar och verksamheter
ökas möjligheterna för en långsiktig god boendemiljö och servicenivå.
Det finns ett stort engagemang i vår kommuns byar och ett rikt kultur- och föreningsliv.
För kommunens utveckling är det nödvändigt att ta tillvara detta engagemang där de rika
kultur- och föreningslivet är basen.
Medborgardialog och lokalt inflytande har alltmer blivit en viktig fråga i kommunen och
kommer framöver att vara en viktig del i kommunens utveckling.
Ett lysande exempel är frågan om Skillinge Skogen där lokalt och politiskt engagemang
gav ett lyckat resultat, som dessutom gav eko långt utanför kommunens gränser.
Centerpartiet anser det vara av stor vikt att utveckla denna fråga som ur ett medborgar
och demokratiperspektiv är av stor betydelse.
Den lokala kunskapen och kännedomen kommer inte alltid fram till kommunens politiker
och tjänstepersoner. Att utveckla och förbättra denna dialog ser Centerpartiet som en viktig fråga.
Vårt förslag är att kommunen inrättar en tjänst som landsbygdsutvecklare vars uppgift
bland annat kan vara en länk mellan byarnas representanter i Byalag och övriga föreningar och regelbundet ha denna kontakt samt för att inspirera och stimulera det lokala
engagemanget.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-19

Dnr 2022/159

En landsbygdsutvecklare blir en viktig stödfunktion för utvecklingen av landsbygden och
därmed också kommunen.
En landsbygdsutvecklare upprätthåller också kontakten med näringslivet, kommuner och
andra myndigheter när de gäller landsbygdsutveckling.
Landsbygdsutvecklaren redovisar sedan byarnas förslag och idéer till politiken.
Samhällsplaneringsnämnden känns som en naturlig del i denna process då merparten av
frågorna som kommer upp handhas inom denna nämnd.
Centerpartiet yrkar: Att KF bifaller motionen
Carl-Göran Svensson och Henrik Mårtensson
Centerpartiet Simrishamn
Samhällsbyggnadsförvaltningens utredning/bedömning framgår av tjänsteskrivelse daterad
den 6 maj 2022. Förvaltningen förordar att frågan om att inrätta en ny tjänst hänvisas till
budgetprocessen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 20222-05-06
Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C), 2022-02-11
Avstå från att delta i beslutet
Mats Sundbeck (V) avstår från att delta i beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Carl-Göran Svensson (C): Föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen
Lars Johansson (S): Enligt Carl-Göran Svenssons förslag
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslag om att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen och finner att nämnden beslutat så.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
• Bifalla motionen.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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2022-05-19

Dnr 2021/1104

Skrivelse till Trafikverket angående trafiksituationen längs väg 9 genom
Vik
Ärendebeskrivning
Den 16 december 2021 inkom en skrivelse från 97st boende och verksamheter i Vik i samband med trygghetsvandringen. Skrivelsen tar upp att samhället utvecklas och nya områden planeras. Väg 9 går rakt igenom samhället med hastighetsgräns på 60km/tim. Det finns
cirka 30 utfarter till Rv9. Rv9 genom Vik beskrivs som den enda sträckningen där hastighet ej sänkts till 40 eller 50.
Samhällsplaneringsnämnden har fått information i ärendet den 24 februari 2022 och den 21
april 2022.
Vid det senaste mötet efterfrågade samhällsplaneringsnämnden en skrivelse till Trafikverket för dialog kring förutsättningarna för genomförande av utökat tättbebyggt område och
hastighetssänkning genom Viks samhälle.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till skrivelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-05-11
Skrivelse till Trafikverket angående hastighet och tättbebyggt område Rv9 genom Vik
Information om; Skrivelse/upprop från boende och verksamheter på Vik angående trafiksituationen på väg 9, 2022-04-06
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
•

Godkänna redovisad skrivelse för översändande till Trafikverket.

_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverket

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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2022-05-19

Dnr 2022/18

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Justerat protokoll 220421 - Styrelsemöte Österlen VA AB
2. Remissvar till Länsstyrelsen - Kommundialog riksintresse kulturmiljö
3. Svar på remiss, diarienummer 13012-2022, Skånes materialförsörjnigsplan. Länsstyrelsen Skåne
4. Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2022-04-21, § 55 - Eventuellt fördyrande
lokalkostnader under 2022
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2022/20

Förvaltningschefens information
Ärendebeskrivning
Åsa Simonsson, samhällsbyggnadschef informerar om:
Kommunens krisledningsarbete
Utbildning av alla personal i informationssäkerhet
Visselblåsarfunktion
Organisationsförändring, ekonomer
Medarbetardag
Pågående arbete;
St Olofs lekplats
Kiviks lekplats vid hamnen
Simrishamns station
Test av strandmatta
Årets stadskärna – Simrishamn, delad andraplats
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

