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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
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 Carina Knutsson, trafikingenjör, § 251 
 Ina Jacobsen, planarkitekt, § 250 
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 Linda Larsson, EC offentliga miljöer, § 251 
 Oscar Pelin, kvalitets- och utevecklingsstrateg/EC administrationen, §§ 247-

253 
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 Ulf Widemark, AC service, §§ 247-253 
 Åsa Simonsson, samhällsbyggnadschef 
 Annette Knutsson, nämndsekreterare 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2021-12-16  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslut Rubrik Ärende  Sida 
 

§ 247 Upprop och val av justeringsperson 2021/25 4 
§ 248 Fastställande av föredragningslista och genomgång av 

ärenden 
2021/26 5 

§ 249 Information; Inrättande av vattenskyddsområde med 
tillhörande vattenskyddsföreskrifter - Centrala Sim-
rishamn ("Järnvägsborran") 

2021/1029 6 

§ 250 Information om Arkitektur- och kulturmiljöprogram 
för Simrishamns kommun inför beslut om granskning 

2018/339 7 

§ 251 Information; Gångfartsområde - Järnvägsgatan Sim-
rishamn  

2021/1033 8 

§ 252 Information och statusrapport; VA-tillgången i Sim-
rishamns kommun - för befintliga planer och utbygg-
nadsområden  

2017/971 9 

§ 253 Österlen VA AB - Månadsrapport Simrishamn 9 de-
cember 2021 (skriftlig rapport) 

2021/967 10 

§ 254 Redovisning av delegeringsbeslut 2021/27 11 
§ 255 Remiss - granskning, fördjupning av översiktsplanen 

för Veberöds tätort 
2021/74 12 

§ 256 Uteserveringar året runt 2021/1047 13 
§ 257 Projektdirektiv Sankt Olofs torg 2021/1046 14 
§ 258 Intresseanmälan om friköp av tomtmark på Gladsax 

34:8 (Stenhallavägen 8) 
2018/805 15 

§ 259 Detaljplan för  Mellby 3:3, del av Mellby 3:121 samt 
Mellby 101:2, antagande 

2019/822 16 - 17 

§ 260 Ansökan om planbesked, Hoby 18:63 2021/970 18 - 20 
§ 261 Ansökan om planbesked - Tobisborg 1:1 2021/914 21 - 23 
§ 262 Ansökan om planbesked för del av Tommarp 41:5 2021/806 24 - 26 
§ 263 Ansökan om planbesked, Simrishamn Gladsax 27:11 2021/932 27 - 28 
§ 264 Utbyggnad av Galaxen 2021/352 29 - 30 
§ 265 Intern kontrollplan 2022 2021/1031 31 - 33 
§ 266 Nämndplan 2022-2026 (Budget 2022) 2021/167 34 
§ 267 Kiviks museum, lokaler 2021/955 35 - 37 
§ 268 Uppdrag om utredning av 1%-regel - Kultur och fritid 

Partnerskap - initiativ från S 
2021/682 38 

§ 269 Initiativärende från Fredrik Ramberg (SD) - företagse-
tablering i Simrishamn 

2021/1095 39 

§ 270 Parkeringsregler i Simrishamns kommun, initiativä-
rende från Kristina Åhberg (M), samhällsplanerings-
nämndens sammanträde 16 december 2021 

2021/1107 40 

§ 271 Medfinansiering av VA-anslutning till Skillinge id-
rottsplats, initiativärende från Kristina Åhberg (M) 

 41 

§ 272 Meddelanden 2021/28 42 
§ 273 Förvaltningschefens information 2021/29 43 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2021-12-16  
 
 
 
 
 
 

§ 247   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  
  2021-12-16  
 
 
 
 
 
 

§ 248   Dnr 2021/26 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av föredragningslista och genomgång av ärenden 

Sammanträdet inleds med att fastställa dagordningen och genomgång av ärendena på före-
dragningslistan. Ärenden presenteras av tjänstepersoner digitalt.  
 
Kristina Åberg (M) väcker initiativärende, anslutningsavgift för vatten- och avlopp på Skil-
linge idrottsplats, fråga om medfinansiering av kommunen 
 
Kristina Åberg (M) väcker initiativärende, parkeringsregler 
 
Fredrik Ramberg (SD) väcker initiativärende, nyetablering av företag i Simrishamn, behov 
av industrimark 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna att initiativärendena tas upp vid dagens sammanträde. 
 
_____ 
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§ 249   Dnr 2021/1029 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information; Inrättande av vattenskyddsområde med tillhörande vatten-
skyddsföreskrifter - Centrala Simrishamn ("Järnvägsborran")  

Ärendebeskrivning 
 
Annica Bråhäll och Johan Persson från Österlen VA AB informerar om behovet av att, för 
att klara vattenförsörjningen, inrätta nytt vattenskyddsområde i centrala Simrishamn.  
 
_____ 
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§ 250   Dnr 2018/339 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information inför beslut om granskning - Arkitektur- och kulturmil-
jöprogram (AKP) för Simrishamns kommun  

 Ärendebeskrivning 
 
Anna Eliasson, stadsarkitekt/avdelningschef och Ina Jacobsen, planarkitekt presenterar 
programmet inför granskning. Granskningstiden är satt till 1 februari – 22 april 2022. Be-
slut om granskning i samhällsplaneringsnämnden planeras till januari 2022, och antagande 
i kommunfullmäktige juni 2022. 
 
Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet syfte är att vara ett strategiskt verktyg, ett kun-
skapsunderlag. Programmet ska vara rådgivande, pedagogiskt och inspirerande. 
 
Programmet är helt digitalt och ett tillägg till kommunens översiktsplan. 
 
_____ 
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§ 251   Dnr 2021/1033 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information; Gångfartsområde - Järnvägsgatan Simrishamn   

Ärendebeskrivning 
 
Carina Knutsson Andersson, trafikingenjör och Linda Larsson, enhetschef offentliga mil-
jöer informerar. 
 
Det har kommit in klagomål om buller på Järnvägsgatan. Ystad-Österlenregionens Miljö-
förbund utreder. Vidare finns det önskemål om övergångsställe. 
 
Förvaltningen har för avsikt att på prov utöka gångfarstområdet att även innefatta Järn-
vägsgatan (i dagsläget är det gångfartsområde inom en del av ”stationsområdet, Sten-
bocksgatan) Utökningen gäller under sommarmånaderna och regleras genom LTF (lokal 
trafikföreskrift) En permanent lösning skulle innebära krav på fysiska lösningar med om-
byggnation av gaturummet med kostnader som följd. (Permanent gångfartsområde innebär 
att gaturummet måste vara plant) På gångfartsområde får man inte parkera, utom i marke-
rade parkeringsrutor. Det innebär att det även krävs uppskyltning och markeringar. 
 
_____ 

8
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§ 252   Dnr 2017/971 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information och statusrapport; VA-tillgången i Simrishamns kommun - 
för befintliga planer och utbyggnadsområden   

Ärendebeskrivning 
 
Ann-Sofie Pellas, översiktsplanerare informerar. 
 
_____ 
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§ 253   Dnr 2021/967 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Österlen VA AB - Månadsrapport Simrishamn 9 december 2021 

Ärendebeskrivning 
 
Nämnden har tagit del av skriftlig rapport från Österlen VA AB. 
 
Föranleder inga beslut. 
 
_____ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2021-12-16  
 
 
 
 
 
 

§ 254   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 2021-12-06 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor. 
 
_______ 
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 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2021-12-16  
 
 
 
 
 
 

§ 255   Dnr 2021/74 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Yttrande - granskning, fördjupning av översiktsplanen för Veberöds 
tätort  

Ärendebeskrivning 
 
Lunds kommun arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Veberöds tätort. 
Förslaget till den nya översiktsplanen är utställd för granskning under perioden 2021-11-03 
till 2021-12-22 och Simrishamns kommun har getts möjlighet att yttra sig under gransk-
ningstiden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-01 
Förslag till granskningsyttrande, 2021-12-02 
Granskningshandling, Fördjupning av översiktsplanen för Veberöds tätort 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande över gransknings-
handlingen av den fördjupade översiktsplanen för Veberöds tätort. 

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
stadsbyggnadskontoret@lund.se 
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§ 256   Dnr 2021/1047 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Uteserveringar året runt  

Ärendebeskrivning 
 
Under pandemin tilläts uteserveringarna längs med storgatan hållas öppna i sin fulla storlek 
även under lågsäsong, vilket uppskattades av verksamheterna. I september inbjöds till dia-
logträff med krögare, där det framkom att möjligheten för uteserveringar året runt var ett 
starkt önskemål. Flera restauranger har nu inkommit med ansökan hos polisen avseende 
upplåtelse av allmän platsmark för uteservering under hela 2022. För att möjliggöra för 
tillstånd helår behöver beslut fattas, då det i antagen taxa anges att uteserveringar under 
lågsäsong får vara max 20 m2.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-06 
Beslut kommunfullmäktige 2020-12-14, § 271 
Beslut samhällsbyggnadsnämnden, 2008-02-12, § 42 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna uteserveringar även över 20 m2 under lågsäsongen 2021/2022, det vill 
säga fram till längst 30 april 2021, förutsatt att regler och riktlinjer för uteserve-
ringar samt uppsatta villkor för tillstånd följs.  

 
_______ 
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§ 257   Dnr 2021/1046 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Projektdirektiv Sankt Olofs torg  

Ärendebeskrivning 
 
Önskemål har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen om att utöka aktivitetsdelen 
på torget med nya lekredskap, utökade sittmöjligheter samt grillhydda. För att möjliggöra 
att alla får sina röster hörda har det anordnats information på hemsidan där medborgare 
kunde lämna synpunkter samt dialogträff på plats i St Olof. Efter att alla synpunkter blivit 
sammanställda har det skapats ett förslag på ny utformning av torget.  
 
Förslaget presenterades på ytterligare ett dialogmöte i St Olofs medborgarhus där förslaget 
mottogs positivt av de medborgare som närvarade. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-09 
Projektdirektiv St Olofs torg 2021/1046 
M-18.1-01.pdf situationsplan nytt förslag 
 
Överläggningar 
 
Ordförande betonar att projektdirektivets mål om förenklad skötsel ska innebära en till 
planteringarna anpassa skötsel. 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Anta projektdirektiv för St Olofs torg. 
 

• Uppkomna driftkostnader ska redovisas för nämnden i januari eller februari 2022. 
 
_______ 
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§ 258   Dnr 2018/805 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Intresseanmälan om friköp av tomtmark på Gladsax 34:8   

Ärendebeskrivning 
 
Arrendatorn av tomt med adress Stenhallavägen 8, del av Gladsax 34:8, inkom i augusti 
2018 med en förfrågan om att få köpa loss sin arrendetomt.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 januari 2019, § 15, efter förslag från Samhällsbygg-
nadsnämnden, att under förutsättning att vissa krav var uppfyllda låta arrendatorn köpa loss 
tomten.  
 
Sedan dess har ytterligare två arrendatorer, Stenhallavägen 5 och 6, inkommit med samma 
önskemål och förvaltningen föreslår därför att alla tre tillåts köpa loss sina respektive tom-
ter utifrån de av Kommunfullmäktige beslutade kriterierna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-19 
Av arrendatorn påtecknat köpeavtal avseende Stenhallavägen 5, inkommet 2021-11-16 
Av arrendatorn påtecknat köpeavtal avseende Stenhallavägen 6, inkommet 2021-11-15 
Av arrendatorn påtecknat köpeavtal avseende Stenhallavägen 8, inkommet 2021-11-16 
Värdeutlåtande avseende del av Gladsax 34:8, Stenhallavägen 5, 2021-06-07 
Värdeutlåtande avseende del av Gladsax 34:8, Stenhallavägen 6, 2021-06-07 
Värdeutlåtande avseende del av Gladsax 34:8, Stenhallavägen 8, 2021-06-07 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna de föreliggande förslagen till köpeavtal samt ge samhällsbyggnadsför-
valtningen i uppdrag att fullfölja friköpen (köpehandlingar och lantmäteriförrätt-
ning). 

_______ 
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§ 259   Dnr 2019/822 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

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

Ärendebeskrivning 
 
Trafikverket och Simrishamns kommun tecknade 2014 ett medfinansieringsavtal efter en 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) kring trafiksituationen i Kivik med syfte att öka trafiksäkerheten 
och framkomligheten.  
 
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. 
 
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.  
 
Förändringarna i planförslagets områden för allmän plats innebar att en andra granskning 
av planförslaget behövde genomföras. Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 30 sep-
tember 2021, § 198 att godkänna planen för granskning 2. Synpunkter från medborgare 
berör främst flytten av busshållplatsen och tillhörande pendlarparkering, samt den före-
slagna trafikföringen för handelstomten Stärkan. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser 
utifrån de frågor som prövas genom denna detaljplan, i en samlad bedömning, att plan-
handlingarna har tagit nödvändig hänsyn till inkomna yttranden och sammanvägt dessa i en 
helhetsbedömning mellan olika allmänna och enskilda intressen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-16 
Antagandehandlingar; planbeskrivning och plankarta, 2021-12-16 
Granskningsutlåtande 2, 2021-12-16 
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§ 259 forts   Dnr 2019/822 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna granskningsutlåtande 2. 
 

• Godkänna planförslaget för antagande. 
 

• Investeringsprojektet startar härmed. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Natnalp AB (Stärkans fastighetsägare) 
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§ 260   Dnr 2021/970 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ansökan om planbesked, Hoby 18:63  

Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om planbesked för ändring från allmän platsmark till tomtmark, samt för 
utökning av tomtmark (18:63) för tre fastigheter, Hoby 18:29, 18:20 och 18:42, inkom den 
11 november 2021. Syftet med ansökan att kunna utöka de tre fastigheternas tomtyta mot 
havet. 
 
Fastigheterna är belägna sydöst om kustvägen väg 1500, mellan Spraggehusen och Kyhls 
strandbad, och nås via Tångtäktsvägen. 
 
Området består till stor del av gräsmark med träd och buskage. 
 
Gällande detaljplaner från 1974 och 1993 anger allmän plats park/plantering respektive 
natur för det aktuella området. 
 
Hela området omfattas av flera riksintressen; kust, turism och friluftsliv. 
Tidigare strandskyddsbestämmelser, utom plan, är upphävt och ärendet om att återinföra 
strandskyddsbestämmelserna har inte klargjorts av regeringen. 
 
Det område som fastighetsägarna önskar ska ingå i deras respektive fastighet ingår i kom-
munens naturvårdsprogram och har höga naturvärden. 
 
Anledningen till ansökan är inte att utöka byggrätten för de tre fastigheterna, endast att 
utöka tomtmarken. 
 
Samhällsplaneringsnämnden (samhällsbyggnadsnämnden) beslutade den 7 december 2017, 
§ 226 att inte bevilja planbesked för en liknande ansökan då man då ansåg att  
planärendet inte följde översiktsplanens bebyggelsestrategi,  
att de allmänna intressena för naturvärden väger tyngre än det enskilda intresset för bebyg-
gelse samt att gällande detaljplan som anger allmän platsmark ska fortsätta att gälla. 
 
Konsekvenser 
 
Mot bakgrund av områdets riksintressen, höga naturvärden och allmänhetens intresse 
(Skåneleden) är bedömningen att det inte är möjligt att pröva en utökning av tomtmarken 
för de tre aktuella fastigheterna utanför det område som är planlagt i dagsläget. 
Allmän platsmark, inom nuvarande detaljplan, skulle kunna prövas som kvartersmark men 
då som sk prickad mark dvs inte möjlig att bebygga. 
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§ 260 forts   Dnr 2021/970 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Den mark mot havet som idag inte är planlagd och som saknar strandskyddsbestämmelser 
bedöms utifrån riksintressen och de allmänna intressena inte vara lämplig att privatiseras. 
 
Ett utökat planförfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktspla-
nen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, 
eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Plan-
processen bör utföras med utökat planförfarande. 
 
För att en planprocess ska kunna genomföras måste Tångtäktsvägens samfällighetsförening 
vara medverkande till förslaget då den planlagda mark som avses bli privat tomtmark (efter 
planändring och fastighetsreglering) idag sköts av samfällighetsföreningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-02 
Ansökan om planbesked, 2021-11-08 
PM Länsstyrelsen avseende strandskydd 2019-04-01 
Regeringsbeslut avseende strandskydd 2017-04-27 
Detaljplan Hoby 18:17, mfl, M18, laga kraft 1993-09-23 
Detaljplan-byggnadsplan för Borrby och Hoby byar, M1, 1974-04-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars Johansson (S): Avslag på ansökan om planbesked i sin helhet 
Staffan Olzon (FI): Enligt Lars Johanssons förslag, avslag 
 
Ajournering 
 
Fredrik Ramberg (SD) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras klockan 15.35-15.40. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet, fortsättning 
 
Fredrik Ramberg (SD): Avslag på ansökan om planbesked 
Carl-Göran Svensson (C): Bevilja ansökan om planbesked enligt förvaltningens beslutsför-
slag, det vill säga bevilja positivt planbesked för prövning av ändring av befintlig detalj-
plan från allmän platsmark till kvartersmark. 
Inte bevilja planbesked för prövning av ny detaljplan utanför befintlig planområdesgräns. 
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§ 260 forts   Dnr 2021/970 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan 
om planbesked enligt Carl-Göran Svenssons förslag. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns: 
 
JA-röst för att bevilja ansökan om planbesked 
NEJ-röst för att avslå ansökan om planbesked 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 5 JA-röster (Kristina Åhberg (M), Lage Engebo (M), Gunilla Tynell (L), Pär Rosen-
berg (KD) och Carl-Göran Svensson (C)) mot 7 NEJ-röster (Lars Johansson (S), Staffan 
Olzon (FI), Jan-Erik Persson (S), John Kvarnbäck (MP), Kjell Dahlberg (ÖP), Fredrik 
Ramberg (SD) och Jan Dahl (SD) beslutar nämnden att avslå ansökan om planbesked. 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Ansökan om planbesked avslås. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
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§ 261   Dnr 2021/914 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ansökan om planbesked - Tobisborg 1:1  

Ärendebeskrivning 
 
Fastighetsägaren till Tobisborg 1:1, kom den 20 oktober 2021 in med en ansökan om planbe-
sked för att upprätta en ny detaljplan med syftet att skapa sex bostadstomter i Simrishamn. 
 
Området är en del av den större fastigheten Tobisborg 1:1, som också innefattar Tobisborgs 
gård, vid den norra infarten till Simrishamn. Det aktuella området är planlagt och har en yta 
om cirka 6700 m2 som idag utgörs av naturmark. 
 
Delområdet ligger inom område för riksintresse för friluftsliv (miljöbalken 3:6) och gränsar till 
vattenskyddsområde, natura 2000-område och Bäckhalladalens naturreservat i söder.  
 
Hela fastigheten ligger inom riksintresse för naturvård, NBO, nationell bevarandeplan för 
odlingslandskap. 
 
Området ligger inom länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram, naturvärdesområde och 
inom det regionala kulturmiljöstråket. 
 
Området ingår i verksamhetsområde för vatten men inte för avlopp. 
 
För delområdet gäller en äldre avstyckningsplan som vann laga kraft 1945-08-30. Avstyck-
ningsplanen möjliggör för bebyggelse av enbostadshus i den östra delen men den aktuella ytan 
är planlagd som öppen plats, park och plantering vilket syftade till att fungera som ett större 
grönområde, om området väster om Tobisborg 1:1 skulle bebyggas, vilket det nu delvis är. 
 
Bebyggelsestrategin i översiktsplanen anger att det för området krävs särskilda skäl för ny be-
byggelse med hänsyn till riksintressena för friluftsliv och kustzon. Samtidigt pekas området 
runt Tobisborg, i översiktsplanen, ut som möjlig för ny bebyggelse i område med sammanhål-
len bebyggelse.  
 
Bedömningen är att det aktuella området ligger inom sammanhållen bebyggelse och att områ-
dets läge, nära Simrishamns tätort och infrastruktur, därför kan prövas för ny bostadsbebyggel-
se. 
 
Konsekvenser 
 
Mot bakgrund av områdets naturvärden och närhet till natura 2000, samt till naturreservat, 
behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas i samband med en planläggning redan i 
samrådsskedet. Det kan även komma att krävas en särskild naturvärdesinventering. 
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§ 261 forts   Dnr 2021/914 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Då en ändring av den aktuella detaljplanen kan komma att medföra en miljöpåverkan anser 
förvaltningen att planprocessen bör utföras med utökat planförfarande. 
 
Ett utökat planförfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktspla-
nen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, 
eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
 

 
 
Det kan komma att krävas en enskild avloppsanläggning då området inte ligger inom verk-
samhetsområde för avlopp. 
 
Finansiering 
 
Fastighetsägaren står för samtliga plan- och utredningskostnader. Ett plankostnadsavtal ska 
upprättas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-02 
Ansökan om planbesked, 2021-10-20  
Avstyckningsplan APL5, Tobisborg, laga kraft 1945-08-30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
John Kvarnbäck (MP) Avslag på ansökan om planbesked. Natura 2000-området ska inte 
naggas i kanten. 
Lars Johansson (S): Bevilja ansökan om planbesked. Aktuellt område är i anslutning till 
befintlig bebyggelse. ÖP pekar ut området som möjligt utbyggnadsområde.  
Staffan Olzon (FI): Enligt John Kvarnbäcks förslag, avslag 
Carl-Göran Svensson (C): Bevilja ansökan om planbesked 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslag om avslag på ansökan om planbesked mot att bevilja ansökan 
om planbesked och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan om planbesked. 
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§ 261 forts   Dnr 2021/914 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Omröstning 
 
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns: 
 
JA-röst för att bevilja ansökan om planbesked 
NEJ-röst för att avslå ansökan om planbesked 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 10 JA-röster (Kristina Åhberg (M), Lage Engebo (M), Gunilla Tynell (L), Pär Rosen-
berg (KD), Lars Johansson (S), Jan-Erik Persson (S), Kjell Dahlberg (ÖP), Fredrik Ram-
berg (SD), Jan Dahl (SD) och Carl-Göran Svensson (C)) mot 2 NEJ-röster (Staffan Olzon 
(FI) och John Kvarnbäck (MP)) beslutar nämnden bevilja ansökan om planbesked. 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Bevilja positivt planbesked för upprättande av ny detaljplan för prövning av bo-
stadstomter i anslutning till befintlig bebyggelse. 
 

• Planprövning sker genom utökat förfarande. 
 

• Plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas. 
 

• Planarbete initieras och bekostas av fastighetsägare/projektägare. 
 

• Planhandlingar och utredningar kan upprättas av externa konsulter. 
 
Avgift 
Avgift för planbesked enligt plantaxa är 15000 SEK vilket faktureras direkt efter beslut. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
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§ 262   Dnr 2021/806 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ansökan om planbesked för del av Tommarp 41:5  

Ärendebeskrivning 
 
Fastighetsägare till fastigheten Tommarp 41:63  kom den 17 september 2021 in med en 
ansökan om planbesked. Sökanden har i snart 40 år skött en större bit mark, en del av den 
större fastigheten Tommarp 41:5, vid Kippabäcken i Tommarp, (som angränsar till Tom-
marp 41:63), som sin egen, och anlagt en vacker visningsträdgård på cirka 300 kvm mark 
som ägs av kommunen. Dessutom har sökanden sin infart på allmän platsmark. 
 
Sökanden har enligt ansökan inte varit medveten om att det är kommunal mark som är 
planlagd som allmän platsmark. I beviljade bygglov framgår inte fastighetsgränsen. 
 
För att kunna få överta och köpa marken, som trädgården är anlagd på, kan den inte enligt 
lag inte vara planlagd som allmän platsmark. Det går inte heller att upprätta ett arrendeav-
tal. 
 
En allmän plats är ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. 
Kommunen ska i en detaljplan reglera vilka områden som ska vara allmän plats. En allmän 
plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild. 

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

Då det är två större detaljplaner som måste upphävas respektive ändras betyder det att en 
eventuell planprocess berör många sakägare. 

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

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

Även eventuella skyddsåtgärder mot översvämning måste ligga inom allmän platsmark. 
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§ 262 forts   Dnr 2021/806 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

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

 

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

Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-02 
Ansökan om planbesked, 2021-09-17 
Detaljplan K:7, byggnadsplan, laga kraft 1965-08-04.  
Detaljplan K:2, byggnadsplan, laga kraft 1943-12-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Carl-Göran Svensson (C): Återremittera ärendet med uppdrag att förvaltningen tillsam-
mans med fastighetsägaren har en dialog kring alternativ lösning. 
 
Beslutsgång återremiss 
 
Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutat 
bifalla detsamma. 
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§ 262 forts   Dnr 2021/806 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Återremittera ärendet med uppdrag att förvaltningen tillsammans med fastighetsä-
garen har en dialog kring alternativ lösning. 

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
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§ 263   Dnr 2021/932 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ansökan om planbesked, Simrishamn Gladsax 27:11  

Ärendebeskrivning 
 
Fastighetsägaren till Gladsax 27:11 kom den 27 oktober 2021 in med en ansökan om planbe-
sked för att upprätta en ny detaljplan med syfte att skapa sexton friliggande villor. 
 
Området ligger sydväst om Vik, vid Sandvångsvägen, och är omkring 16 ha stor. Fastigheten 
utgörs idag av skogs/naturmark och är inte planlagd sedan tidigare. Aktuellt område gränsar i 
norr mot Österlens golfklubb.  
 
Fastigheten ligger inom sekundärt vattenskyddsområde för ytvattentäkt. Området ingår inte 
inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
 
Området är inte ett utpekat område för ny bebyggelse i översiktsplanen.  
Bebyggelsestrategin i översiktsplanen anger att det för området krävs särskilda skäl för ny be-
byggelse med hänsyn till brukningsbar jordbruksmark. Skogsmark, som har betydelse för 
skogsnäringen, ska skyddas mot åtgärder som försvårar ett rationellt skogsbruk. Ny bebyggelse 
bör lokaliseras till befintliga orter och inte tillåtas inom vattenskyddsområden. 
 
Konsekvenser 
 
Bedömningen är att aktuell ansökan om sexton nya bostadstomter, utifrån områdets nuvarande 
förutsättningar är en olämplig exploatering och markanvändning.  
 
En förstudie och riskanalys bör genomföras av fastighetsägaren, i enlighet med Riktlinjer för 
exploatering inom vattenskyddsområde, för att en prövning ska kunna göras av områdets lång-
siktiga hållbarhet för ny bebyggelse.  
 
Då området inte ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp bör en al-
ternativ VA-lösning beskrivas och ingå i en förstudie. Det kan komma att krävas en enskild 
avloppsanläggning då området inte ligger inom verksamhetsområde för avlopp. 
 
Vidare bör en inventering av befintlig skogsmark och dess eventuella värde för skogsnäringen 
redovisas. 
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§ 263 forts   Dnr 2021/932 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-02 
Ansökan om planbesked, 2021-10-27 
Riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde, KS 2021-01-13, § 8, inkl bilaga 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Inte bevilja positivt planbesked för upprättande av ny detaljplan för sexton bostads-
tomter. 
 

• Uppmana fastighetsägare att inkomma med förstudie avseende konsekvenser för vat-
tenskyddsområde, vatten- och avloppslösning samt skogsvärde. 

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Infinity8 AB 
Österlens VA AB (för kännedom) 
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§ 264   Dnr 2021/352 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Utbyggnad av 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 har fortfarande 
brister i inomhusmiljön. Utöver inomhusmiljön är lokalerna inte fullt anpassade till den 
verksamhet som numera bedrivs i lokalerna. Socialförvaltningen har utifrån dessa orsaker 
sett på möjligheterna att samla fler av sina verksamheter i gemensamma lokaler och fick 
från SINAB ett förslag på tillbyggnad vid Galaxen (Solrosen 17). 
Ett första förslag på hyresavtal för Solrosen 17 indikerade en total årshyreskostnad, för 
befintliga lokaler plus nybyggda på 4 666 tkr. Avtalstiden föreslogs vara på 20 år, med 10 
års förlängning och 12 månaders uppsägningstid, avtalsstarten sattes till 2023-01-01. 
 
Hyresförslagets avtalslängd var på 20 år och är längre än vad som vanligtvis accepteras, 
avtalslängd på upp till 10 år är det som kan rekommenderas. Även förlängningstiden 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 har efter samtal med SINAB erhållet ett nytt avtalsförslag 
med en första löptid på 10 år, och därefter 3 års förlängning. Uppsägningstiden är 12 må-
nader. Avtalsstart är tidigast 2024-01-01 med en årshyra på 5 133 tkr exklusive fastighets-
skatt. För att möjliggöra en kortare hyrestid och ändå säkra den investering som görs vill 
SINAB villkora att en avgift kan tas ut vid en uppsägning av avtalet mellan år 2034 och 
2044. 
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§ 264 forts   Dnr 2021/352 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-30 
Socialnämndens beslut 2021-04-29, §53 
Avtalsförslag 2021-12-01 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• För att tillgodose socialförvaltningens behov av ändamålsenliga och säkra lokaler, 
kan nytt 10 årigt hyresavtal avseende befintliga och nybyggda lokaler på fastighe-
ten Solrosen 17 Simrishamn, i enlighet med lämnat förslag från SINAB tecknas.    

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden  
Kommunstyrelsen 
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§ 265   Dnr 2021/1031 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Intern kontrollplan 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten genomfört en risk- och väsentlighetsana-
lys avseende samhällsplaneringsnämndens verksamhet, i enlighet med Reglemente för In-
tern kontroll och även med hänsyn tagen till kommande Övergripande riktlinjer för Intern 
kontroll som kommer att gälla fr.o.m. 1/1-2022.  
Analysen har gjorts utifrån kommunens mall för framtagande av kontrollplan för intern 
kontroll.  
  
Vid risk- och väsentlighetsbedömningen används följande matris:  

  
  
 
Varje ruta i matrisen svarar mot en kombination av bedömd sannolikhet och ekonomisk, 
verksamhetsmässig eller annan konsekvens. Olika processer/kontrollpunkter måste ställas 
mot varandra. Kontrollkostnaden måste alltid vägas upp mot de konsekvenser som uppstår 
vid fel. Från och med riskvärde 4 bör frågan hållas under uppsikt.   
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§ 265 forts   Dnr 2021/1031 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Analysen har resulterat i följande:  
  
Nr  Risker  Sannolikhet  Konsekvens  Värde  Val  
   

Ekonomiinriktade kontrollområden 

1 Upphandling – kontroll av att regler för 
direktupphandlingar följs 

3 4 12 x 

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

3 4 12 x 

3 Ekonomisk uppföljning och prognoser 
inkl. VA-verksamheten  

3 3 9 x 

4 Verkställande av omklassificering inve-
steringsåtgärder till driftåtgärder 

4 2 8 x 

5 Bevakning av pristrender  3 2 6 
 

6 Kontering – kontroll av korrekt konte-
ring  

4 1 4  

7 Kontroll av interndebitering/fakturor  3 1 3  

8 Korrekta fakturor  1 1 1  
 

Verksamhetsinriktade kontrollområden  

9 Korrekt diarieföring av inkomna hand-
lingar 

4 3 12 x 

10 Status och verkställande av politiska 
beslut avseende Simrishamnsförslag och 
motioner  

4 3 12 x 

11 Rutiner för kommunikation om otjänligt 
badvatten 

4 3 12 x 

12 Personalförsörjning, kompetent personal 2 3 6  

  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sitt förslag till Intern kontrollplan för 2022 tagit 
med de punkter som är markerade med x i valkolumnen.  
  
Förändringar sedan 2021:  
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§ 265 forts   Dnr 2021/1031 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

• Risk 3 har utökad omfattning gällande VA-verksamheten då även denna bör ha 
samma rutinmässiga avstämningar med ekonomisk uppföljning.       
• Risk 4 och 11 är nya kontrollområden då de fått högt riskvärde och är högst intres-
santa att följa upp.  
• Risk nr 8 har valts bort eftersom den varit föremål för kontroll de senaste fem åren 

men vid dessa kontroller har inga eller ringa avvikelser noterats.  
• Risk nr 10 har utvidgats med att förutom kontroll av fattade beslut även innefatta 
uppföljning av verkställande av besluten.  

 
Kontrollområden där riskvärdet indikerar att området bör hållas under uppsikt:   

• Risk nr 5 har valts bort då antalet kontrollområden behöver begränsas och denna 
risk kan inkluderas under risk 2.  

• Risk 6 har valts bort på grund av att det inte behövs intern kontroll för att konstate-
ra att det sker avvikelser inom kontrollmomentet som anmodas av risken. Uppföljning 
sker löpande och följs upp vid ekonomiska uppföljningar samt bokslut.  
•  Risk 12 har valts bort pga lägre riskvärde än de andra samt att det inte behövs in-
tern kontroll för att konstatera att det sker avvikelser inom kontrollmomentet som an-
modas av risken. Ingår att följas upp i det Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).  

 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-30  
Intern kontrollplan SPN 2022  
Bruttolista IKP 2021-11-23 
Reglemente Intern kontroll 
Övergripande riktlinjer för Intern kontroll 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna den interna kontrollplanen för samhällsplaneringsnämnden 2022. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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§ 266   Dnr 2021/167 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

Nämndplan 2022-2026 (Budget 2022)  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2021, § 137, att  

• bifalla förslag till investeringsram och investeringsprojekt för samhällsbyggnads-
nämnden för 2022 med plan för åren 2023–2026.  

• bifalla förslag till exploateringsbudget och exploateringsprojekt för samhällsbygg-
nadsnämnden för 2022 med plan för åren 2023–2026. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 25 oktober 2021, § 193 att fastställa driftbudgeten för 
2022–2026, dvs nämndernas ramar samt finansiering.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till nämndplan 2022–2026 med drift-
budget och nämndmål med tillhörande indikatorer för samhällsplaneringsnämnden. 
Nämndplanen innehåller även beslutad investeringsbudget/-plan för 2022–2026 samt be-
slutad exploateringsbudget/-plan för 2022–2026.  
Nämndplanen har informerats till de fackliga organisationerna 2021-12-07. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-02 
Förslag till nämndplan SPN 2022–2026  
 
Avstå från att delta i beslutet 
 
OPS ((Lars Johansson (S), Staffan Olzon (FI), Jan-Erik Persson (S), John Kvarnbäck (MP), 
Kjell Dahlberg (ÖP)) deltar inte i beslutet. 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna nämndplan 2022–2026, inklusive driftbudget, nämndmål och indikato-
rer, för samhällsplaneringsnämnden. 
 

• VA´s driftbudget är preliminär tills dialog har genomförts med representanter för 
Österlen VA AB, samhällsplaneringsnämnden och kommunstyrelsen. 

_______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
Österlen VA AB 
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§ 267   Dnr 2021/955 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Kiviks museum, lokaler  

Ärendebeskrivning 
 
Kiviks muséum har sedan 1955 och fram till idag bedrivit verksamhet i lokaler på Kiviks 
skola. Lokalerna disponeras sedan 1 juni 2016 genom avtal med Simrishamns kommun 
vederlagsfritt. I samband med att fastigheten Mellby 92:26 blev föremål för försäljning 
anmälde museiföreningen sitt intresse i fastigheten. 
 
Museiföreningen, som under 2021 bildade en allmännyttig stiftelse, Stiftelsen Kiviks Mu-
seum & Arkiv, föreslår i skrivelse daterad den 11 oktober 2021, Simrishamns kommun att 
ingå ett s.k. IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) tillsammans med Kiviks museiförening. 
Inom detta IOP föreslås kommunen upplåta fastigheten Mellby 92:26 till museiföreningen 
mot att föreningen/stiftelsen iordningställer fastigheten till museibyggnad samt tillhanda-
håller en allmän samlingslokal i fastigheten. Muséet bedriver verksamhet året runt på Ki-
vik riktad till allmänheten såväl fastboende som besökare. Byggnaden skulle genom detta 
partnerskap bli ett välkommet tillskott i utbudet av mötes- och samlingslokaler i Kivik som 
kan nyttjas av såväl medborgare, föreningar och företag.  
 
Museiföreningen har i tidigare dialog med kommunen erbjudit sig att köpa fastigheten för 
1 miljon kronor, alternativt 2,58 miljoner kronor mot att kommunen själva, eller genom 
bidrag till föreningen får byggnaden i ett acceptabelt skick. 
 
Fastigheten värderades i november 2021 till 5 miljoner kronor. Senaste budet på fastighe-
ten är 3,6 miljoner kronor (2021-09-23). Fastigheten ligger för närvarande, på grund av 
pågående dialog med museiföreningen, inte ute till försäljning.  
 
Befintlig detaljplan för Mellby 92:26 trädde i kraft 2015-05-18, med användningsområde 
BKS (bostäder, skola, kontor). Uppskattningsvis rymmer planen upp till sju lägenhe-
ter/radhus  
 
Den 19 april 2016 beslutade byggnadsnämnden om ändrad användning för fastigheten till 
HVB-hem och den 6 december 2021 fattade byggnadsnämnden beslut genom förhandsbe-
sked om utökad användning till att även omfatta museiverksamhet.  
 
Byggnadsnämndens bedömning är att museiverksamhet kan betraktas som en läran-
de/utbildande verksamhet, vilket avseende ändamål kan antas vara näraliggande skolända-
mål som detaljplanen medger. Ändring av användning till att omfatta även museum be-
döms inte innebära negativ påverkan på upplevelsen av området och bedöms inte påverka 
områdets miljö eller näraliggande bostadsbebyggelse negativt.  
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§ 267 forts   Dnr 2021/955 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Genom 2 kap 1§ kommunallagen finns det ett principiellt förbud mot att ge stöd till enskil-
da, såvida det inte finns ett allmänt intresse för den åtgärd som kommunen vill vidta. För 
att en viss åtgärd som en kommun vidtar ska bedömas vara av allmänt intresse krävs det att 
nyttan av åtgärden som vidtas är proportionerlig i förhållande till de insatser som vidtas.  
 
Museiverksamheten, inklusive den möteslokal som föreningen vill erbjuda medborgare 
inom fastigheten, har utan tvivel ett allmänintresse. Det är dock samhällsbyggnadsförvalt-
ningens bedömning att detta allmänintresse inte kan betraktas stå i paritet med de ekono-
miska insatser som kommunen genom förslaget förbinder sig att vidta.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-05 
Projekt IOP – Mötesplats Kivik, skrivelse Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv 2021-10-11 
Ordförandens förslag till beslut med bilagor (Kiviks museums allmännyttiga karaktär, regi-
streringsbevis, organisationsnummer Skatteverket) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Carl-Göran Svensson (C): Samhällsplaneringsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
sälja fastigheten Äppellunden Mellby 92:26 till den allmännyttiga stiftelsen Kiviks Muse-
um & arkiv. 
 
Presidiet i samhällsplaneringsnämnden uppdras förhandla fram köpesumman med  
Stiftelsen Kiviks museum & arkiv. 
Förvaltningen utformar köpeavtalet utifrån presidiets förhandlingar. 
Köpeavtalet undertecknat av köparen tillställs därefter kommunfullmäktiges handlingar i 
ärendet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på beslutsförslag och finner att nämnden beslutat bifalla 
detsamma. 
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§ 267 forts   Dnr 2021/955 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

• Sälja fastigheten Äppellunden Mellby 92:26 till den allmännyttiga stiftelsen Kiviks 
Museum & arkiv. 

 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Presidiet i samhällsplaneringsnämnden uppdras förhandla fram köpesumman med  
Stiftelsen Kiviks museum & arkiv. 
 

• Förvaltningen utformar köpeavtalet utifrån presidiets förhandlingar. 
 

• Köpeavtalet undertecknat av köparen tillställs därefter kommunfullmäktiges hand-
lingar i ärendet.  

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Stiftelsen Kiviks museum & arkiv (för kännedom)  
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§ 268   Dnr 2021/682 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Uppdrag om utredning av 1%-regel - Kultur och fritid Partnerskap - ini-
tiativ från S  

Ärendebeskrivning 
 
Enprocentsregeln är en ekonomisk princip för offentlig konst som innebär att cirka en pro-
cent av den totala budgeten avsätts för byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning vid ny- 
om- och tillbyggnad. Enprocentsregeln bygger inte på en given affärsmodell, utan det finns 
stora variationer i hur modellen tillämpas och beräknas. Syftet med regeln är att skapa ett 
ekonomiskt utrymme för konst och arkitektonisk utformning i offentliga miljöer.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 26 augusti 2021, §185, i uppdrag att utreda förut-
sättningarna att införa enprocentsregeln i Simrishamns kommun. 
Utredningen visar på flera möjliga modeller för finansiering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-03 
Utredning ”Enprocentsregeln för offentlig konst”, 2021-11-03 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

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

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

markanvisningar” lägga till riktlinjer för enprocentsregeln. 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kultur- och Fritidsförvaltningen (för kännedom) 
Simrishamnsbostäder (för kännedom) 
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§ 269   Dnr 2021/1095 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Initiativärende från Fredrik Ramberg (SD) – Nyetablering av företag i 
Simrishamn, behov av industrimark  

Ärendebeskrivning 
 
Fredrik Ramberg (SD) väcker vid dagens sammanträde ett initiativärende. Ett ärende  
som handlar om önskemål om företagsetablering i Simrishamn. 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDEN BESLUT 
 

• Då ärendet i första hand rör en eventuell företagsetablering beslutar nämnden  
att översända ärendet till kommunstyrelsen som ansvarig för näringslivsfrågor. 
 
Ärendet förklaras omedelbart justerat. 
 
_____ 

39



  
 Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2021-12-16  
 
 
 
 
 
 

§ 270   Dnr 2021/1107 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Parkeringsregler i Simrishamns kommun, initiativärende från Kristina 
Åhberg (M)  

Ärendebeskrivning 
 
Kristina Åhberg (M) väcker vid dagens sammanträde ett initiativärende. Ett ärende som 
handlar om parkeringsregler i Simrishamns kommun.  
 
Nämnden har godkänt att ärendet tas upp. 
 
Åhberg föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över gällande par-
keringsregler i Simrishamns centrum.  
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Ärendet överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för utredning/beredning 
och återkomma till nämnden med beslutsförslag. 

 
_____ 
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§ 271   Dnr 2021/1108 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Medfinansiering av VA-anslutning till Skillinge idrottsplats – initiativä-
rende från Kristina Åhberg (M) 

Ärendebeskrivning 
 
Kristina Åhberg (M) väcker vid dagens sammanträde ett initiativärende. Ett ärende som 
handlar om medfinansiering av anläggningsavgjft för anslutning av VA på Skillinge id-
rottsplats. Åhberg menar på att eftersom det är ett gemensamt problem ska kostnaden för-
delas lika mellan kommunen och idrottsföreningen. Det är kommunen som äger och ansva-
rar för konstgräsplanen. I SIF:s avtal med kommunen ingår att klubben ska tillhandahålla 
2-3 omklädningsrum till de klubbar som hyr anläggningen av kommunen. Det är svårt att 
bibehålla tryck i ledningar och att få tillräcklig tillrinning till befintlig brunn. 
 
Åhberg föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet. 
 
Nämnden har godkänt att ärendet tas upp. 
 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Ärendet överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning och åter-
komma till nämnden med beslutsförslag. 

 
_____ 
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§ 272   Dnr 2021/28 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelanden  

Följande meddelanden redovisas som information: 
 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29, § 224 - Sammanträdesdagar för 2022 (in-
kl bilagor) 

 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29, § 219 - Riktlinjer för attesträtter (med bi-

lagor) 
 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29, § 220 - Ansvar och budget Gyllebo bad-
plats 

 
4. Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29, § 221 - Motion från  SD  - Rullstolar an-

passade för Bad och Strand 
 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29, § 222 - Styrdokument Simrishamns 
kommun (inkl bilagor) 

 
6. Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29, § 225 - Riktlinjer för intern kontroll 

 
7. Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29, § 228 - Prioritering av hållbarhespolicy 

2021-2030 samt koppling till styrmodell (inkl bilagor) 
 

8. Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29, § 231 - Avsägelse från uppdrag som le-
damot och ordförande i valnämnden och som ersättare i Samhällsplaneringsnämn-
den 

 
9. Protokoll BYÖ styrelsemöte 2021-05-11 

 
10. BYÖ konstituerande möte 2021-05-20 

 
11. BYÖ föreningsstämma 2021-05-20 

 
 
_____ 
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§ 271   Dnr 2021/29 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Förvaltningschefens information  

Ärendebeskrivning 
 
Åsa Simonsson, samhällsbyggnadschef informerar: 
 
Överblivna lunchportioner (med anledning av omställning från fysiska möten till digitala) 
skänker vi till Svenska kyrkan, som blir väldigt glada. Det finns människor som uppskattar 
att få ett mål mat om dagen. 
 
Covid-19 – följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, beredskap för hemarbete för 
de som har möjlighet 
 
”Skansen”-projektet – Etapp 1 har varit ute på upphandling, inga anbudsgivare som nappat. 
Orsaken torde vara tight tidplan. Padel-byggnation är också försenad 
 
Konstskolan Sara – upprustning fasader och fönster – kommer igång i januari 
 
Övervakningskamera stationsområdet är på plats 
 
Laddstolpar för elbilar monteras ner kontinuerligt 
 
Gynna pollinering 
LONA-projekt, Fyra ansökningar om bidrag 
Omvandling av gräsytor och odlingsmark till ängsmark 
Bekämpning av invasiva arter 
Alternativa sätt att bekämpa ogräs 
 
Verksamhetsplan – förvaltningen har jobbat stenhårt, ledorden är hållbarhet, digitalisering 
och bemötande 
 
Medarbetarenkäten – ett positivt resultat. Åsa är stolt – ”Vi har roligt på jobbet” 
 
____ 
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