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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 189 Dnr 2021/25

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
2021-09-30

§ 190 Dnr 2021/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av föredragningslista

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

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna dagordningen.

_____
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 191 Dnr 2021/27

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 2021-09-17

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 192 Dnr 2020/1051

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomiska rapporter/Bokslut 2021 - Delårsrapport II 

Ärendebeskrivning

Driftverksamheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsplaneringsnämndens verksamhet avse-
ende perioden januari-augusti 2021. Samhällsplaneringsnämnden redovisar ett resultat på 7.0 
mkr för perioden. Utöver resultatet på 7,0 mkr tillkommer  nettoöverskott från exploaterings-
verksamheten på 3 mkr. Totalt resultat för perioden uppgår därmed till 10,0 mkr. VA-kollekti-
vets överskott för perioden (3,9 mkr) har i sin helhet bokats upp som en upplupen kostnad för 
2021.   

Nämndens helårsprognos pekar på ett överskott med 500 tkr. Helårsprognosen gällande VA-
kollektivet bedöms till noll. 

Exploateringsverksamheten över- eller underskott för helåret är svårt att bedöma då projekt 
kan avslutas med under- eller överskott. För perioden januari – augusti redovisas ett överskott 
på 3 mkr.   

Investeringsverksamheten
Samhällsplaneringsnämnden redovisar ett utfall på 23,9 mkr för perioden och helårsprognosen 
bedöms till ett utfall på 54,2 mkr.
VA-kollektivet redovisar ett investeringsutfall på 36,8 mkr för perioden och helårsprognosen 
pekar på 72,9 mkr.

Totalt har 60,7 mkr investerats under perioden och för helåret bedöms utfallet bli 127,1 mkr för 
nämnden och VA-kollektivet. Total årsbudget gällande investeringar uppgår till 175,7 mkr.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-13
Rapport Hypergene - Samhällsplaneringsnämnden

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per 31 augusti 2021.

 Överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunledningskontoret
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 193 Dnr 2019/1097

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Tommarp 42:104 - antagande 

Ärendebeskrivning

15 november 2019 inkom Järrestad Härads Lantmannaförening (JHL) med begäran om 
planbesked för ändring av detaljplan. I ansökan redogörs för behovet av större torkningska-
pacitet och större lagringsutrymme då dagens torkningsutrustning behöver moderniseras 
och bli effektivare. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att meddela positivt planbesked den 30 januari 2020, 
§ 15.

Myndighetsnämnden beslutade 8 april 2014, § 40, att bevilja bygglov för en utökning av 
silosanläggningen som skulle innebära en avvikelse från nu gällande detaljplan, de tre till-
kommande silobyggnaderna har en totalhöjd på 14,8 meter. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjlighet till utbyggnad av spannmåls-anläggning 
med nya lagringssilos samt att göra den senaste silosutbyggnaden från 2014 planenlig. 

Detaljplanen var utställt på samråd under perioden 5 december 2020 – 9 januari 2021. 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 27 maj 2021, § 115 att godkänna gransknings-
handlingar över detaljplan för Tommarp 42:104. Planförslaget var utställt på granskning 
under perioden 5 juni – 3 juli 2021. 

Genom sitt yttrande meddelade Länsstyrelsen att de utifrån nuvarande handlingar och in-
formation inte har några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10–11 §§ PBL. Hand-
lingarna har inför antagandet förtydligats och reviderats utifrån följande avseenden: 

 Gatorna runt planområdet har förtydligats i plankartan
 Förtydligande av text i planbeskrivningen att om planförslaget vinner laga kraft 

upphör tidigare detaljplan att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som 
tidigare utanför det nu aktuella planområdet

 Utfartsförbud i planområdesgräns har tagits bort då de strider mot PBL
 Beskrivning av planbestämmelse b1- byggnader ska uppföras radonskyddat som 

finns i plankartan har även tillkommit i planbeskrivningen 
 Förtydligande i planbeskrivningen att uppsatta riktvärden för industri och verksam-

hetsbuller ska följas vid genomförandet av detaljplanen
Bedömningen är att ändringarna som genomförts i handlingarna är av redaktionell karaktär 
och att det därför inte finns något behov att genomgå en andra granskning av detaljplanen. 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 193 forts Dnr 2019/1097

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Finansiering
Ett plankostnadsavtal finns upprättat mellan Simrishamns kommun och Järrestad Härad 
Lantmannaförening.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-03
Antagandehandlingar för Tommarp 42:104 (Planbeskrivning, Plankarta och granskningsut-
låtande) 2021-09-30

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna antagandehandlingar för Tommarp 42:104.

 Godkänna granskningsutlåtandet.

_______

Beslutet expedieras till:
JHL -  
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 194 Dnr 2019/1051

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Vägval hamnen - handlingsplan 

Ärendebeskrivning

Den 14 juni 2021 presenterades visionsbilder och två alternativ för hamnens utveckling 
med fokus på Bornholmskajen i enlighet med samhällsplaneringsnämndens inriktningsbe-
slut den 28 januari 2021, § 11, efter genomförd vägvalsstudie för hamnen. 

Inriktningsbeslutet:
 Nuvarande hamn med fiske och näringsverksamheter ska ges förutsättningar att ut-

vecklas
 Godkänna vägvalstudien som en del av underlaget för kommande arbete med För-

djupad översiktsplan för Simrishamns stad
 Inte arbeta vidare med alternativ 1. Bostäder i hamnen och alternativ 2. Industri-

hamn
 Uppdra åt förvaltningen att, i samråd med näringslivsenheten, utreda och redovisa 

möjliga tillgängliga utvecklingsytor och lokaler, både befintliga och framtida, inom 
aktuellt område med utgångspunkt från vägvalsstudiens alternativ 3; Besöksnäring 
och turism med koppling till fiskenäringen, i första hand med fokus på:

o Storgatan som gågata med en förlängning ut på Bornholmskajen inklusive koppling 
till hamnplan

o tillgängligheten till Bornholmskajen
o alternativa placeringar av matvagnar 
o parkeringsytorna vid hamnplan
 Möjliga framtida platser eller befintliga lokaler kan utredas för lämplig byggnation – 

som i sig kan bli ett nytt dragplåster för en ny stor publik målpunkt i hamnen.
 Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag inför beslut om 

investeringar 2022 utifrån förslagen ovan.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-11
Förslag till fortsatt handlingsplan, presentation 2021-08-26

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna och uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens att fortsätta arbetet med 
hamnens utveckling i enlighet med redovisad handlingsplan, steg 1 och steg 2.

_______
Beslutet expedieras till:
Tillväxtenheten (för kännedom)
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 195 Dnr 2021/352

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utredning utökade lokaler vid Galaxen 

Ärendebeskrivning

Fastighetsenheten hyr idag in lokaler i fastigheten Stadshage 8 (Polishuset) och Solrosen 
17 (Galaxen) för socialförvaltningens behov. Socialförvaltningen har i Stadshage 8 sina 
verksamheter för Individ- och familjeomsorg, och i Solrosen 17 för central administration 
och hemsjukvård.
Avtalet för lokalerna i Stadshage 8 löper idag till och med 2023-12-31, med förlängning på 
5 år och uppsägningstid på 9 månader.
Avtalet för Solrosen löper till och med 2024-03-31, med förlängning på 3 år och uppsäg-
ningstid på 12 månader.

Lokalerna i Stadshage 8 byggdes under våren och sommaren 2004 om och anpassades för 
socialförvaltningens behov inför verksamhetens inflyttning. Lokalerna i Solrosen 17 bygg-
des om och anpassades 2016.

Sedan 2018 har problem med inomhusmiljön, främst kvalitén på inomhusluften, lyfts vid 
skyddsronder företagna i verksamheten. Åtgärder har gjorts men lokalerna upplevs fortfa-
rande ha brister i inomhusmiljön. Utöver inomhusmiljön är lokalerna inte fullt anpassade 
till den verksamhets som numera bedrivs i lokalerna. Socialförvaltningen har utifrån dessa 
orsaker sett på möjligheterna att samla fler av sina verksamheter i gemensamma lokaler 
och från SINAB fått ett förslag på tillbyggnad vid Galaxen (Solrosen 17).
Förslaget som presenterats för en utbyggnad på Solrosen 17 skulle ge en total årskostnad 
till extern hyresvärd på 4 666 tkr. Avtalstiden föreslås vara på 20 år, med 10 års förläng-
ning och 12 månaders uppsägningstid, avtalsstart föreslås till 2023-01-01.

Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av nuvarande kostnader för att hyra in 
de lokaler som avses, Stadshage 8 och Solrosen 17, visar att för 2021 är samhällsbyggnads-
förvaltningens kostnad 4 089 tkr i hyra till de externa hyresvärdarna.  

Socialförvaltningens ersättning till fastighetsenheten för lokalerna på Stadshage 8 och Sol-
rosen 17 under 2021 är 4 918 tkr. I denna, så kallade internhyra, ingår förutom ersättning 
till externa hyresvärdar kostnader för elförbrukning, inre underhåll, övriga driftkostnader, 
kapitaltjänstkostnader på tidigare gjorda investeringar och administrativ ersättning.
Motsvarande beräknad ersättning för Socialförvaltningen till fastighetsenheten för ett ut-
byggt Solrosen 17 är 5 140 tkr.
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 195 forts Dnr 2021/352

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Det presenterade hyresförslagets avtalslängd på 20 år är längre än vad som vanligtvis ac-
cepteras, avtalslängd på upp till 10 år är det som kan rekommenderas. Även förlängningsti-
den på 10 år är en långtid, 3 - 5 år är den tid som vanligen används.
Föreslagen tid för avtalsstart ska vara anpassad efter när lokalerna kan tas i bruk.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att nytt hyresförslag bör tas fram. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-30
Socialnämndens beslut 2021-04-29, § 53

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars Johansson (S): Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att på grund av de allvarliga 
arbetsmiljöproblemen i nuvarande lokaler skyndsamt uppdra åt SINAB att verkställa till-
byggnaden av Galaxen för IFOs lokalbehov samt teckna erforderliga avtal.

Carl-Göran Svensson (C): Uppdrag ges till samhällsbyggnadsförvaltningen att skyndsamt, 
med hänvisning till påvisade arbetsmiljöproblem, inleda förhandlingar med berörda fastig-
hetsägare om lokaler till socialförvaltningen. Återrapportering till nämnden på oktobersam-
manträdet.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras, på begäran av Carl-Göran Svensson (C) klockan 11.43-11.53.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Carl-Gö-
ran Svensson förslag.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

JA-röst för Carl-Göran Svenssons förslag
NEJ-röst för Lars Johanssons förslag
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 195 forts Dnr 2021/352

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Omröstningsresultat

Med 7 JA-röster (Kristina Åhberg (M), Carl Strömberg (M), Gunilla Tynell (L), Kaj Ove-
son (M), Fredrik Ramberg (SD), Jan Dahl (SD), Carl-Göran Svensson (C)) mot 5 NEJ-rös-
ter ( Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Hans-Olof Höglund (MP), Mats Sundbeck 
(V), Kjell Dahlberg (ÖP)) beslutar nämnden enligt Carl-Göran Svenssons förslag.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Uppdrag ges till samhällsbyggnadsförvaltningen att skyndsamt, med hänvisning till 
påvisade arbetsmiljöproblem, inleda förhandlingar med berörda fastighetsägare om 
lokaler till socialförvaltningen. 

 Återrapportering till nämnden på oktobersammanträdet.

_______

Beslutet expedieras till:
Socialnämnden (för kännedom)
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 196 Dnr 2020/954

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Belysning på landsbygden 

Ärendebeskrivning

På 1990-talet övertog Simrishamns kommun en stor andel av den gatubelysning som dåva-
rande Vägverket (senare Trafikverket) hade anlagt längs med vägarna i kommunen. Denna 
belysning sitter på generellt på trästolpar som ägs av E.ON. E.ON håller på att gräva ner 
sina luftledningar och då försvinner stolparna som kommunens belysningsarmaturer sitter 
i. Detta medför att kommunen står inför en stor investering under de närmaste 5 åren och 
utifrån vilka medel som man vill avsätta behöver välja en väg framåt. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har under lång tid försökt förmå Staten att ta 
ansvar för denna belysning som överfördes med tvång från Vägverket till kommunerna 
genom förändrad lagstiftning. Ett pilotprojekt genomfördes men inga medel har tillsatts för 
ett övertagande inom den planperiod som Trafikverket arbetar utifrån. Ansvaret för att ta 
hand om belysningsanläggningarna ligger därför på kommunen. 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 17 december 2020, § 284 att godkänna i ären-
det redovisat förslag till Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelysning för gator och 
vägar som inte är kommunägda, för remittering till samtliga politiska partier för synpunk-
ter, samt för kungörelse i tidningen och på kommunens hemsida. Synpunkter skulle skickas 
till samhällsbyggnads-förvaltningen senast den 15 mars 2021.

Det inkom 14 yttranden som sammanställdes och besvarats av förvaltningen i en redogö-
relse för yttranden. Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelysning för gator och vägar 
som inte är kommunägda har därefter reviderats och förtydligats utifrån inkomna synpunk-
ter. Det har främst lagts till ett stycke i slutet om hur beslut ska beredas och fattas i ärenden 
som berör kommunal belysning längs enskilt eller regionalt vägnät. 

Förslaget till bedömningsgrunder utgår från att kommunen ska ta ansvar för all belysning 
inom tätorter och att förvaltningen i varje enskilt fall ska redogöra för hur belysningen ut-
anför tätorterna ska hanteras utifrån föreslagna kriterier, men att beslut i varje ärende ska 
fattas av nämnden. 

Förvaltningen redovisar nedan, konsekvenserna för om nämnden väljer att följa kriterierna 
och som alternativ att nämnden väljer att bibehålla all berörd belysning.

Bibehåll all befintlig belysning
Kommunen kan fortsätta erbjuda kommunens invånare ute på landsbygden en tillfredsstäl-
lande gatubelysning och genom att belysa mörka partier på landsbygden upplevs vägområ-
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 196 forts Dnr 2020/954

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

det som tryggare och säkrare. Anläggningen kommer att vara energisnål och trafiksäker 
med modernt utseende och miljövänliga material. 

Det medför en hög investeringskostnad och en fortsatt hög driftskostnad att bibehålla/ersät-
ta samtliga belysningspunkter. Skötseln av de berörda armaturerna är eftersatt. Det är 
lämpligt att fördela budget och genomförande av bytet av armaturerna på 5 år, med start så 
fort som möjligt då E.ON har börjat gräva ner sina elledningar. 

Minskning av belysningsanläggningarna utifrån föreslagna kriterier
Genom att rasera anläggningar efterhand som de döms ut, under en period på 5 år, minskas 
de löpande utgifterna för kommunen och antalet fasta hinder i vägområdet minskar, vilket 
leder till en faktisk ökad trafiksäkerhet. Vid busshållplatser, skymda korsningar, klungor av 
brevlådor, övergångställen eller en större husklunga eller tätort är lämpliga riktlinjer för att 
byta ut stolpen till en ny och behålla ljuspunkten. En översiktlig bedömning är att cirka 50 
% av belysningspunkterna längs med Trafikverkets vägar och 80 % längs det enskilda väg-
nätet kan dras in med dessa riktlinjer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-09
Redogörelse för yttranden - Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelysning för gator 
och vägar som inte är kommunägda, Simrishamns kommun, Skåne län, 2021-05-06
Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelysning för gator och vägar som inte är kom-
munägda, 2021-05-06

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av inkomna synpunk-
ter.

 Godkänna reviderat styrdokument ”Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelys-
ning för gator och vägar som inte är kommunägda, Simrishamns kommun, Skåne 
län”.

 Befintlig belysning på landsbygden bibehålles. Lösa behovet av underhållsinvestering-
ar/stolpar/armaturer under kommande åtta år. Lösningarna anpassas utifrån senaste 
energibesparande teknik.

 Ett årligt investeringsbehov på 1,6 mnkr årligen under 8 år beaktas i kommande bud-
getprocesser. 

 Kostnader för år 2022 hanteras inom befintlig ram. 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 196 forts Dnr 2020/954

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

En viktig faktor är att alla lösningar genomföres i dialog för att få bra lösningar i samråd med 
berörda på vägsträckan som berörs. 

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 197 Dnr 2021/735

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Övertagande av Väg 1516 - Branteviksvägen, Skillinge från Trafikverket 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen hade ett möte med Trafikverket den 31 augusti 2020 om 
väghållaransvar då det framkom att Trafikverket hade tagit fram ett antal vägar för vilka de 
vill lämna över väghållaransvaret till kommunen. Väg 1516 – Branteviksvägen var en av 
de berörda vägarna. 

I samband med genomförandet av detaljplanen för Kvarnby 15:238, 15:75 och del av 
Gislöv 25:8 m fl, Skillinge hamn så har frågan lyfts på nytt då det är nödvändigt för ge-
nomförandet av detaljplanen, eftersom Branteviksvägen kommer att behöva byggas om för 
att ge plats för en gång- och cykelväg. Ombyggnaden av Branteviksvägen bör vara färdig-
ställd till sommaren 2022, enligt fastställd budget. Trafikverket har meddelat att de inte 
kommer att låta kommunen överta del av Branteviksvägen, varför hela sträckan planeras 
att bli kommunal. Trafikverket är positiva till att lämna över Branteviksvägen till kommu-
nen. Kommunen behöver dock diskutera detaljerna kring ett överlämnande, samt ta fram 
ett avtal tillsammans med Trafikverket. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-08

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att förhandla med Trafikverket om ett över-
tagande av väg 1516, Branteviksvägen i Skillinge, samt tillsammans med Samhälls-
planeringsnämndens ordförande underteckna avtal om övertagande av densamma.

_______
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 198 Dnr 2019/822

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Mellby 3:3, del av Mellby 3:121 samt Mellby 101:2 - 
granskning 2 

Ärendebeskrivning

Trafikverket och Simrishamns kommun tecknade 2014 ett medfinansieringsavtal efter en 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) kring trafiksituationen i Kivik med syfte att öka trafiksäkerheten 
och framkomligheten. 

Fastigheten Mellby 3:3 med affärshuset Stärkan ägs av ett företag, Natnalp AB. Del av 
fastigheten Mellby 3:121, som också berörs av planändring, ägs av Simrishamns kommun. 
Fastigheten Mellby 101:2 som även ingår i planområdet är privatägt.  

En av åtgärderna i åtgärdsvalsstudien är en vänstersväng med refug för att underlätta kors-
ning av riksväg 9 vid Killebacken (i höjd med Stärkan och ICA) för oskyddade trafikanter, 
samt busshållplatser för superbuss (tidigare benämnd expressbuss). Förslaget innebär att 
kommunen behöver och enligt avtalet ska upprätta en detaljplan för att möjliggöra för en 
trafiksäker lösning vid Stärkans infart samt möjliggöra för en busshållplats öster om Stär-
kan. Infarten vid Stärkan kan kvarstå men utfarten behöver flyttas.

Begäran om planbesked för ändrad infart Stärkan, ny pendlarparkering och möjlig framtida 
superbusshållplats (expressbussar) inkom i samråd med plan- och exploateringsenheten 
från gata/parkenheten den 5 september 2019.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 september 2019 § 204 att ge positivt planbe-
sked. 

Planförslaget möjliggör att pendlarparkering, busshållplats och vändplan medges. Vidare 
möjliggör planförslaget att justering av in- och utfart till handelshuset Stärkan med infart 
från Killebacken och utfart mot vändplanen vid pendlarparkeringen och vidare ut på Fa-
briksgatan. 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 16 juni 2020 § 133 att godkänna planen för 
samråd. Detaljplanen var föremål för samråd under perioden 8 augusti – 29 augusti 2020. 
Under denna tid inkom 17 yttranden. Länsstyrelsen påpekade bland annat närhet till farligt 
godsled och buller. Övriga inkomna synpunkter handlade om varför man flyttar busshåll-
platsen från torget, oro för ökad trafik på Fabriksgatan, placering av pendlarparkeringen. 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 29 april 2021 § 86 att godkänna planen för 
granskning. I granskningsförslaget har handlingarna kompletterats med information om 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 198 forts Dnr 2019/822

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

farligt godspåverkan, bullersituationen, påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. Mark 
som inte får bebyggas (prickmark) har lagts till mellan befintlig byggnad på Mellby 3:3 
och väg 9, efter Länsstyrelsens synpunkt på grund av närhet till väg 9. 

Under granskningsskedet av planförslaget framkom att den då föreslagna lösningen av 
utfart var svårgenomförd varför en revidering av denna utfart har skett. Denna revidering 
har också medfört att området för vändplan och pendlarparkering i söder har gestaltats om. 
Vidare har historisk genomgång av verksamheter samt bedömning av risk för markförore-
ningar gjorts, bedömningen är att miljöteknisk markundersökning inte behöver upprättas. 
För att ge en mer sammanhängande mosaik av detaljplaner har även plangränsen justerats 
något vid Fabriksgatan så att äldre planer släcks ut genom detta planförslag. 

Förändringarna i planförslagets områden för allmän plats innebär att en andra granskning 
av planförslaget behöver genomföras. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-30
Granskningshandlingar 2; planbeskrivning och plankarta, 2021-09-30
Granskningsutlåtande 1, 2021-09-30

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna Granskningsutlåtande 1.

 Godkänna planförslaget för Granskning 2.

_______

Beslutet expedieras till:
Natnalp AB (Stärkans fastighetsägare)
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 199 Dnr 2017/970

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Mellby 3:121 m fl, Kiviks hamn etapp 2, granskning 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-16 § 45 att en ny detaljplan ska upprättas 
för Kiviks hamn. Bedömningen var att ny detaljplan behöver prövas för hamnområdet i 
Kivik eftersom områdets markanvändning behöver regleras i förhållande till verkligheten. 

Ett planprogram har upprättats. Planprogrammet godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 
för samråd 2015-09-23 § 142. Beslut togs att hamnområdet skulle delas in i två etapper. 
Detta är en den andra etappen för att utveckla Kiviks hamn.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-25 § 27 om att godkänna samrådshandling-
arna. Samråd genomfördes under mars och april i år. Handlingarna har därefter reviderats 
och omarbetats.

Planområde 
Planområdet ligger i sydöstra delen av Kiviks hamnområde och omfattar del av hamnområ-
det samt naturmark och idrottsplan söder ut. Planområdet är cirka 17 ha stort. 

Syfte
Syftet med denna detaljplan är att reglera markanvändningen så att delar av de aktiviteter 
som råder i området blir planenliga samt att skapa förutsättningar för framtida utveckling. 
Gällande detaljplaner från 1948 och 1970 anger hamnändamål samt allmänt- och idrottsän-
damål för området. Dessa planbestämmelser är otidsenliga och hanterar inte hamnens nu 
mer offentliga karaktär på ett bra sätt varpå ny detaljplan för området upprättas. Den nya 
detaljplanen ska även verka för att möjliggöra för ett bättre flöde av människor och fordon 
och ökad tillgänglighet för allmänheten.

Planprövning sker genom standardförfarande.

Tidsplan
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att, granskning kan ske under hösten 2021och att 
ett antagande kan ske innan sommaren 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-16
Plankarta, 2021-09-16
Planbeskrivning, 2021-09-16
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 199 forts Dnr 2017/970

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samrådsredogörelse, 2021-09-16
Miljökonsekvensbeskrivning Båtuppställning, 2021-09-16 
Miljöteknisk markundersökning, 2019-10-25 
Behovsbedömning, 2021-09-16

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna detaljplanen för granskning.

 Godkänna samrådsredogörelsen.

_______
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 200 Dnr 2021/535

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Remissyttrande - Remiss från Länsstyrelsen Skåne - förslag till regionalt 
åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025 

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen Skåne har i dialog med aktörer i länet tagit fram ett förslag till regionalt an-
passat åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen avseende perioden 2021-2025, Tillsammans 
för ett hållbart Skåne. Programmet ska ge vägledning för det regionala miljöarbetet och 
innehåller förslag på prioriterade åtgärder som kan genomföras av skånska aktörer fram 
t.o.m. år 2025, för att öka förutsättningarna att nå nationella miljökvalitetsmål och regiona-
la miljömål, samt bidra till genomförandet av miljödimensionen av Agenda 2030 i Skåne.

Länsstyrelsen Skåne välkomnar alla brett, inte endast de remissinstanser som föreslås vara 
huvudaktörer och medaktörer för åtgärder i programmet, att lämna synpunkter på föreslag-
na prioriterade områden och åtgärder. Det går också bra att ge förslag på helt nya åtgärder. 

Simrishamns kommun har arbetat med ett 70-tal miljömålsåtgärder med utgångspunkt i 
Länsstyrelsens Skåne föregående regionala åtgärdsprogram inom ett kommunövergripande 
miljömålsprogram fram till och med år 2020 (Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-
2020). Från och med år 2021 behandlar Simrishamns kommun frågorna i en hållbarhetspo-
licy (Mot en hållbar framtid - Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun, 2021-2030), 
antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2020, vilken koordinerar miljökvalitets-
mål, folkhälsomål och samtliga de av FN antagna globala utvecklingsmålen Agenda 2030, 
utifrån ett integrerat hållbarhetsperspektiv, där alla de tre hållbarhetsdimensionerna vävs 
ihop. 

Processen att arbeta fram kommunens ställningstaganden i hållbarhetspolicyn har varit väl 
förankrad och omfattande. Resultatet har blivit ett stort antal ställningstaganden som täcker 
in samtliga av de globala målens alla olika delmoment och sorteras under 17 tematiska s.k. 
fokusområden utifrån kommunrollen. Hela syftet att integrera åtgärderna i en sammanhål-
len hållbarhet inom varje fokusområde och inte särskilja dem i de tre dimensionerna, är att 
de måste behandlas integrerat för att nå framgång och kunna uppnå hållbarhet. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-16
Förslag remissvar, 2021-09-16
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 200 forts Dnr 2021/535

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020
Mot en hållbar framtid - Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun, 2021-2030
Remiss, Länsstyrelsen Skånes förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-
2025

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna och skicka, i ärendet redovisat yttrande, till Länsstyrelsen.

_______

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 201 Dnr 2020/936

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om markanvisning (direktanvisning) Lasarettet 1 

Ärendebeskrivning

Ärendet återremitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen för remiss till Socialnämnden, 
i beslut den 17 juni 2021, § 162.

Ärendet återremitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen i beslut den 27 maj, 2021, § 
120 för klargörande av projektets definition av boendeform (äldreboende) och dess inne-
börd.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 17 december 2020, § 293 och 295, att bevilja 
den sökta markanvisningen från Sveafastigheter bostad AB samt att ge ett positivt planbe-
sked. Ett plankostnadsavtal har tecknats och arbetet med en ny detaljplan har påbörjats.
Detaljplanen förväntas vara klar för antagande 2022 och eventuell byggnation bedöms då 
kunna påbörjas 2023.

Sveafastigheter bostad AB är moderbolag till Sveafastigheter bostad group AB. 
Totalt ingår i konceptet 140 bostäder. 80 lägenheter är seniorbostäder vilket är vanliga lä-
genheter men anpassade för seniorer och med gemensamhetsytor på bottenvåningen och en 
värd/värdinna som fungerar som concierge. 
De resterande 60 lägenheterna är inplanerade som vård och omsorgsboende för att säker-
ställa att hyresgäster i seniorbostäderna är garanterade en plats på vård och omsorgsboen-
det ifall/den dagen de får ett beslut av en biståndshandläggare. 
På det sättet avser Sveafastigheter att tillsammans med Silverlife, bygga in trygghet och 
social hållbarhet från början.

Vård och omsorgsboendet är en del av helhetskonceptet med att flytta in som seniorboende 
och kunna bo kvar resten av livet om den dagen kommer där man behöver omsorg dygnet 
runt. Silver Life agerar både som seniorvärd på seniorbostäderna samt operatör för vård 
och omsorgsboendet. 

Sveafastigheter har före och efter beslut om beviljad markanvisning informerats om att 
Simrishamns kommun inom överskådlig tid inte ser ett behov av ytterligare vårdboende 
(äldreboende med bistånd, LOV, Lag om valfrihetssystem).
LOV innebär att privata aktörer kan bygga vårdboende men de riskerar att inte kunna fylla 
platserna och därmed gå med förlust.

Fastigheten Lasarettet 1 är i översiktsplanen utpekad som utbyggnadsområde för bostads-
ändamål. Området ägs av Simrishamns kommun.
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 201 forts Dnr 2020/936

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

En markanvisning är legaldefinierad som ”en överenskommelse mellan en kommun och en 
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna vill-
kor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt 
markområde för bebyggande”. I ett projekt som detta, där exploatören är med tidigt i pro-
cessen, är det lämpligt att först ingå ett markanvisningsavtal för att slå fast de grundläggan-
de villkoren för arbetet framåt och den framtida marköverlåtelsen, för att sedan, när detalj-
planen närmar sig antagande, ingå ett mer detaljerat genomförandeavtal.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 22 september 2021
Markanvisningsavtal med bilagor, undertecknat 2021-05-11 
Sveafastigheter Bostad Group AB/Silverlife AB, komplettering till ansökan om markanvis-
ning, inkom 2020-12-02
Sveafastigheter Bostad Group AB/Silverlife AB, ansökan om markanvisning, 2020-10-23
Riktlinjer för markanvisningar antagna av kommunfullmäktige 2019-06-17

Avstår från att delta i beslutet

Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Hans-Olof Höglund (MP), Mats Sundbeck (V) 
och Kjell Dahlberg (ÖP) deltar inte i beslutet.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att för-
handla fram markanvisningsavtal med Sveafastigheter.

_______

Beslutet expedieras till:
Sveafastigheter AB 

25



Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 202 Dnr 2021/725

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamnsförslag ID: 1151- Badstege Simrislund 

Ärendebeskrivning

Simrishamnsförslag ID: 1151, Badstege Simrislund, skapades den 19 juni 2021 och över-
sändes den 23 augusti 2021 till Samhällsplaneringsnämnden för beredning.

Badstege Simrislund
Önskar att på gamla avloppskulverten beläggande i norra ändan Gamla Vägen montera en 
badstege längst ute. Då det är mycket stenigt på denna kuststräcka skulle en badstege un-
derlätta badandet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärder enligt antagna regler för servicenivå 
Badplatser i Simrishamns kommun, beslutad av samhällsplaneringsnämnden den 29 april 
2021, bör prioriteras framför en åtgärd i form av en badstege vid Simrislund.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-13
Simrishamnsförslag ID: 1151, badstege Simrislund, 2021-08-23
Regler för servicenivå - Badplatser i Simrishamns kommun, samhällsplanerings-nämnden 
2021-04-29, § 77, kultur- och fritidsnämnden 2021-04-20, § 30

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Simrishamnsförslaget om badstege i Simrislund, ID:1151 avslås.

_______

Beslutet expedieras till:
Handläggare för Simrishamnsförslag
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 203 Dnr 2020/772

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamnsförslag - Cykelväg mellan Rörum och Ekeröd 

Ärendebeskrivning

Den 29 juli 2020 inkom ett Simrishamnsförslag om cykelväg mellan Rörum och Ekeröd 
och den 8 september 2020 hade Simrishamnsförslaget uppnått minst 75 röster. 

Kortfattat lyfter förslaget:
Cykelväg önskas mellan Rörum och Ekeröd, med förhoppning om en fortsättning till Få-
geltofta i Tomelilla kommun. Vägen trafikeras dagligen av mycket tung trafik och olycks-
tillbud sker dagligen. 
 
Kommunen har prioriterat cykelinfrastrukturen genom att bland annat ta fram en Cykel-
plan för Simrishamns kommun 2020–2025, antagen av kommunfullmäktige den 25 januari 
2021, § 13. Planen har tagits fram som en långsiktig strategi med tydliga prioriteringar för 
att underlätta framtida utveckling och planering. Kommunen har i Cykelplan för Sim-
rishamns kommun prioriterat bland annat kopplingen mellan Sankt Olof och Rörum till 
den Regionala cykelplanen. 

Vägen mellan Rörum och Ekeröd är statlig vilket innebär att det är Trafikverket som är 
väghållare. Cykelvägsplanen för Skåne 2018–2029 hanterar cykelvägar utmed statliga 
vägar. Kommande regionala satsningar enligt cykelvägsplan för Skåne 2018–2029 i Sim-
rishamns kommun är:

- Gärsnäs – Ö Tommarp
- Skillinge – Hammar
- Simrishamn – Ö Tommarp

Cykelvägen mellan Rörum och Ekeröd finns ej med i prioriteringen i Cykelvägsplanen för 
Skåne 2018–2029. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-07
Simrishamnsförslag, 2020-07-29

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Simrishamnsförslag - Cykelväg mellan Rörum och Ekeröd avslås. 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 203 forts Dnr 2020/772

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______

Beslutet expedieras till:
Handläggare för Simrishamnsförslaget
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 204 Dnr 2021/204

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamnsförslag ID: 108 - Löpslingor i Gärsnäs med utgångspunkt 
från utegymmet 

Ärendebeskrivning

Den 6 januari 2021 laddades Simrishamnsförslag ID: 108 - Löpslingor i Gärsnäs med ut-
gångspunkt från utegymmet upp på kommunens hemsida. Eftersom förslaget uppnått 75 
röster så skickades förslaget den 15 mars 2021 till samhällplaneringsnämnden för bered-
ning.

Löpslingor i Gärsnäs med utgångspunkt från utegymmet
Utegymmet i Gärsnäs har ju blivit en succé och samlingsplats för byn. I och med Corona pandemin 
är det fler som är ute och rör på sig och tränar mer. Jag skulle därför gärna se att man satte upp 
en karta över byn på någon tavla i anslutning till utegymmet. Med enkla medel skulle man sedan 
kunna markera ut några slingor som man kan springa runt i byn. Jag har själv gått 2 st kortare 
som exempel, en på cirka 600 meter och en på cirka 1 km.
Utmärkt om man vill kombinare löpning eller gång och sedan träna i gymmet. Mitt förslag är såle-
des att man markerar upp några löpslingor runt byn och sedan sätter upp en tavla med en karta 
var slingorna går. Allt utgår från utegymmet.

Finansiering
Skylt med löpslingor kostar cirka 3-5 tkr, beroende på utförande, men kostnaden för att hålla 
skyltning av löpslingor uppdaterade innebär att driftspersonal årligen behöver avsättas till arbe-
tet och i dagsläget bedöms det finnas andra mer prioriterade uppgifter som behöver genomfö-
ras.

Bedömningen är att det inte är en prioriterad arbetsuppgift för kommunen att skylta 
löpslingor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-09-09
Simrishamnsförslag ID: 108 - Löpslingor i Gärsnäs med utgångspunkt från utegymmet, 
2021-03-15

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Simrishamnsförslag om Löpslingor i Gärsnäs med utgångspunkt från utegymmet, 
ID:108, avslås.

_______
Beslutet expedieras till: Handläggare för Simrishamnsförslag
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 205 Dnr 2021/651

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamnsförslag ID: 116 - Boulebana i Tommarp 

Ärendebeskrivning

Nedanstående Simrishamnsförslag lämnades in den 1 mars 2021 och överlämnades till 
samhällsplaneringsnämnden för handläggning den 12 juli 2021.

Boulebana i Tommarp!
önskar en boulebana i Tommarp. Den kan med fördel läggas på grönområdet vid lekpar-
ken. En naturlig & fin samlingsplats min i byn för alla bybor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att pågående projekt för lekplats och utegym utö-
kas med en boulebana i anslutning till föreslagen plats för utegym. Behovet har även fram-
förts i den dialog som förvaltningen har fört med de boende i Östra Tommarp.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-09
Simrishamnsförslag ID:116, Boulebanan i Tommarp, 2021-07-12

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Simrishamnsförslaget om boulebana i Tommarp, ID:116 bifalles.

_______

Beslutet expedieras till:
Handläggare för Simrishamnsförslag
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 206 Dnr 2021/653

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamnsförslag ID: 1153 - Utegym på Nyhemsområdet Vik 

Ärendebeskrivning

Simrishamnsförslaget enligt nedan lämnades in den 21 juni 2021 och lämnades över till 
samhällsplaneringsnämnden den 23 augusti 2021 för handläggning.

Utegym på Nyhemsområdet Vik
Önskar utegym av trä liknande det som är i Simrishamn vid Tobisviks camping på Nyhems-
området Vik.

Utegym finns i alla större orter i kommunen (Simrishamn, Kivik, Gärsnäs, Borrby, Ham-
menhög, Skillinge och Sankt Olof). Utegymmen i Skillinge och Sankt Olof har tillkommit 
på privat initiativ. Dessutom pågår projektering av utegym i Östra Tommarp. Samhälls-
byggnadsförvaltningen bedömer att det finns ett behov av ett utegym till i kommunen och 
att det bör placeras i Nyhem-Vik, då övriga orter i samma storlek ligger i närheten av en 
ort med utegym.

Då avsatt budget under 2021 och 2022 är uppbokade av andra investeringsprojekt, bedöms 
en rimlig tidplan för genomförande vara under 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-09
Simrishamnsförslag ID: 1153, Utegym på Nyhemsområdet, Vik

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Simrishamnsförslaget om Utegym på Nyhemsområdet, Vik, ID:1153 bifalles.

_______

Beslutet expedieras till:
Handläggare för Simrishamnsförslag
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 207 Dnr 2021/28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Kommunfullmäktiges beslut 2021-08-30, § 158 - Revisionsberättelse 2020 - Öster-
lens VA AB

2. Kommunfullmäktiges beslut 2021-08-30, § 157 - Årsredovisning 2020 - Österlen 
VA AB

3. Österlen VAAB - Protokoll 210909

4. Kommunfullmäktiges beslut 2021-08-30, § 161 - Helårsprognos (efter maj månads 
utgång (med bilagor)

5. Kommunfullmäktiges beslut 2021-08-30, § 162 - Handlingsplaner för Hållbar-
betspolicy för Simrishamns kommun 2021-2024 

6. Svar på fråga från Samhällsplaneringsnämnden  

_____

32



Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

§ 208 Dnr 2021/29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningschefens information 

Ärendebeskrivning

Åsa Simonsson, samhällsbyggnadschef informerar:

Två medborgardialoger har genomförts (Skatepark och Sankt Olofs torg)

Skillinge Snickeri och varvsindustri lägger ner sitt företag (har arrendeavtal i Skillinge 
hamn)

Hoby 2:3, fastighet i anslutning till Skillinge - Sveaskog har ute till försäljning. Bud på 6 
mnkr.

Otto Lars – industriområde 8 fastigheter, varav en är såld och sju är reserverade (bygglov 
är sökta) Finns ytterligare en fastighet, men denna tillåter enbart parkering, finns dock in-
tresse även för denna

VA-dagen den 19 oktober – avsätt tiden

Organisationsjustering – Skapas en stadsarkitektavdelning med tre enheter (planeringsen-
heten, enheten för offentliga miljöer, bygglovsenheten) En justering som ska leda till att 
uppnå målet om en samlad samhällsbyggnadsprocess.

_____
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