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§ 149

Dnr 2021/25

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Lars Johansson (S) väljs till att justera dagens protokoll.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 150

Dnr 2021/26

Fastställande av föredragningslista och genomgång av ärenden
Ärendebeskrivning
Sammanträdet inleds med att fastställa dagordningen och genomgång av ärendena på föredragningslistan. Ärendena presenteras av tjänstepersoner digitalt.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärenden utgår vid dagens sammanträde:
Punkt 5 - Genomförandeavtal för markanvisning Simrislund, del v Simrishamn 3:41 och
del av Simris 206:1
Punkt 8 – Österlens Vattenråd, genomförandeavtal
Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde:
Kjell Dahlberg (ÖP) väckte vid nämndens sammanträde fråga om skötsel och underhåll av
Sankt Olofs torg.
_____

Justerandes sign
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§ 151

Dnr 2021/27

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

Beslutsunderlag
Redovisade beslut, listor utskrivna 2021-06-09

Överläggningar
Jan-Erik Persson (S) har frågor kring anställningsavtal (första punkten på tredje sidan*1 och
sista punkten på sista sidan *2) *1 avser nyrekrytering av Patricia Åberg (som varit anställd
vid samhällsbyggnadsförvaltningen tidigare. *2 avser rättelse av tjänsts innehåll, Pia Pettersson.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______

Justerandes sign
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§ 152

Dnr 2017/730

Ändring av detaljplan för del av Simris 206:1 samt del av Simrishamn
3:41 (Simrislund), antagande
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 25 februari 2021, § 43 att ge positiv planbesked
för ändring av detaljplan för Simris 206:1 (Simrislund)
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 29 april 2021, § 81 att godkänna detaljplanen
för samråd.
Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 8 maj -31 maj 2021, samtliga sakägare
godkände förslaget.
Detaljplanen handläggs med ett begränsat standardförfarande. Vilket innebär att om inga
sakägare haft invändningar mot detaljplanen kan den antas direkt efter genomfört samråd.
Bakgrund
Detaljplan för del av Simris 206:1 (Simrislund) antogs av kommunfullmäktige den 30 november 2020, § 242 och vann laga kraft den 26 december 2020.
Ett fel i planbestämmelserna i denna nyligen framtagna detaljplan medför att exploatören
inte kan projektera och uppföra för den byggnadstyp som varit grunden för detaljplanen
under hela planprocessen.
Syfte
Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra för 20 radhus och 28 lägenheter i flerbostadshus samt förskola genom att justera planbestämmelserna.
Aktuell ändring av detaljplan för del av Simris 206:1 m.fl. (Simrislund) syftar därför enbart
till att justera de möjliga byggrätterna/exploateringsgraden till att följa intentionen i den
ursprungliga planen.
Ändringen av detaljplanen bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner.
Beslutsunderlag
Samhällsbygnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-07
Planhandlingar, 2021-06-07
Samrådsredogörelse, 2021-06-07
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 152 forts

Dnr 2017/730

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna detaljplanen för antagande.



Godkänna samrådsredogörelsen.

_______

Beslutet expedieras till:
Oscar Wihlborg, Lyckos AB

Justerandes sign
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§ 153

Dnr 2018/572

Markanvisning Simrislund, del av Simrishamn 3:41 & del av Simris
206:1, genomförandeavtal
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

_____

Justerandes sign
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§ 154

Dnr 2021/425

Ny belysning längs med Trafikverkets GC-väg i Vik
Ärendebeskrivning
E.on ska ansluta två nya hus i Vik och i samband med detta tänker de sig att markförlägga
ledningen mellan väg 9 och Trafikverkets gång- och cykelväg. I trästolparna för elledningen sitter kommunägd belysning som då behöver raseras eller ersättas. I ett första skede är
det fyra armaturer som berörs, men resterande sju bör ersättas inom kort, eftersom några av
de berörda stolparna är i dåligt skick.
Utifrån förslag till Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelysning längs med gator
som inte är kommunägda bör belysningen ersättas.
Förvaltningen föreslår därför att de fyra berörda armaturerna ersätts i samband med E.on
markförläggning, samt de övriga sju ersätts i en andra etapp. Belysningsstolparna föreslås
flyttas så att de belyser gång- och cykelvägen i första hand, för att skapa en tryggare trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-04
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Ersätta de berörda belysningsstolparna inom ramen för anslag för Belysningar reinvestering.
_______

Justerandes sign
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§ 155

Dnr 2020/881

Gatubelysning - Simrishamnsförslag ID: 67
Ärendebeskrivning
Simrishamnsförslag ID:67 om belysning lämnades in den 2 juli 2020 av Claes R Janson
och skickades vidare för behandling av samhällsplaneringsnämnden den 16 september
2020.
Med anledning av att Eons pågående kabelarbeten innebär att befintlig gatu- och vägbelysning släcks ner
vill jag uppmana kommunen att ta fram en belysningspolicy. Inte en lampa ska släckas ned! Man borde istället ta tillfället i akt att utforma en bättre och vackrare belysning, inte minst i småsamhällena. Det handlar
både om trygghet och säkerhet. Självklart kostar det pengar med ny belysning, men det ska ställas mot uteblivna skatteintäkter. I den gröna våg som man nu ser komma har Simrishamn goda möjligheter att locka till
sig nya invånare, men då måste kommunen vara välkomnande.
Därför vill jag uppmana Simrishamns kommun att se till att bibehålla gatu- och vägbelysning där den idag
finns, samt komplettera och förnya den med för platsen lämpliga stolpar försedda med energisnåla armaturer.

Arbete pågår med att ta fram Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelysning längs
med gator som inte är kommunägda. Varje fall är unikt och ska belysningen vara kvar så
kommer den att uppgraderas till modernare armaturer och stolpar som ger en mer effektiv
belysning. Bedömningsgrunderna är till för att varje fall ska behandlas lika.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-21
Simrishamnsförslag ID:67
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
 Simrishamnsförslaget anses härmed besvarat.
_______

Beslutet expedieras till:
Simrishamnsförslaghandläggarna

Justerandes sign
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§ 156

Dnr 2021/298

Österlens Vattenråd - samarbetsavtal
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

_____

Justerandes sign
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§ 157

Dnr 2020/1051

Ekonomisk rapport 2021-01-01--2021-05-31 med helårsprognos
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende
perioden januari-maj 2021 med en bedömd helårsprognos för 2021.
Helårsprognosen för skattefinansierade verksamheter bedöms redovisa ett underskott på
4,1 mkr. Underskottet hänförs till största delen till att nämnden ändrat klassificeringen av
insatser inom gata/park till driftskostnader som tidigare klassificerats som investeringsutgifter. Den nya klassificeringen följer gällande regelverk och rekommendationer.
En osäkerhet i helårsprognosen är hur länge pandemin kommer påverka samhällsplaneringsnämndens ekonomi negativt. Inom nämndens verksamheter är det framförallt kostverksamheten och hamnverksamheten som påverkas i form av lägre intäkter.
Investeringsverksamheten
Samhällsplaneringsnämnden redovisar ett investeringsutfall per 31 maj på 11,9 mkr. Budgeten för 2021 uppgår till 55,1 mkr plus överförda medel från 2020 på 36,6 mkr d v s totalt
en investeringsbudget på 91,7 mkr. Investeringsverksamheten bedöms komma igång under
andra halvåret och investeringsutfallet bedöms uppgå till 54,0 mkr för 2021.
VA-verksamheten (VA-kollektivet) redovisar ett investeringsutfall på 33,5 mkr per 31 maj.
Helårsbudgeten uppgår till 47,5 mkr och till årets budget tillförs överförda anslag från
2020 på 36,5 mkr vilket medför en totalbudget 2021 på 84,0 mkr. Helårsprognosen bedöms
till 74,0 mkr.
Exploateringsverksamheten förväntas följa antagen budget som innebär att verksamheten
bedrivs enligt budgeterat anslag på 8 831 tkr 2021.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-10
Ekonomisk rapport SPN jan-maj 2021
Helårsprognos SPN, 2021-06-17
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna ekonomisk rapport per 31 maj 2021 med helårsprognos.
 Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom.
_______
Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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§ 158

Dnr 2021/167

Komplettering av samhällsplaneringsnämndens investeringsbudget 2022
– 2026 gällande VA-kollektivets investeringsbudget, utbyggnad av VAledningar
Ärendebeskrivning
I nämndens beslutade och inlämnade förslag till investeringsbudget för VA-verksamheten
2022 – 2026, 2021-03-19, saknades anslag för utbyggnad – ledningsnät (projekt 14582).
Samhällsplaneringsnämnden kompletterar inlämnat förslag till investeringsbudget för VAverksamheten med 5 mkr årligen (2022 – 2026) gällande utbyggnation VA-ledningsnät.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-31, komplettering av nämndens inlämnade investeringsbudget 2022
– 2026 avseende VA-verksamheten
Samhällsplaneringsnämndens förslag till VA investeringsbudget 2022 – 2026

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Komplettera förslag till inlämnad investeringsbudget för VA-verksamheten (2022 –
2026) med 5 mkr årligen avseende utbyggnad av ledningsnät i enlighet med bilaga
1.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Budgetberedningen
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 159

Dnr 2021/167

Budgetskrivelse driftbudget 2022
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden har att besluta om förslag till driftbudget 2022. Underlaget
ska lämnas in senast den 2 augusti till budgetberedningen. Nämnden framför de mest prioriterade behoven inför 2022 i budgetskrivelsen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-10
Bilaga till budgetskrivelse driftbudget 2022
Bilaga till budgetskrivelse investeringar VA, kompletteringar
Förslag VA-taxa 2022
Förslag kommunjägartaxa 2022
Förslag taxa för upplåtelse av offentlig platsmark
Avstå från att delta i beslutet
Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Mats Sundbeck (V), Kjell
Dahlberg (ÖP), Fredrik Ramberg (SD) och Jan Dahl (SD) avstår från att delta i beslutet.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Anta förslag till budgetskrivelse – driftbudget 2022, inklusive förslag till taxor för
kommunjägare, upplåtelse av offentligplatsmark samt VA-taxor för år 2022 och
överlämna till budgetberedningen.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Enligt förslag fastställa:

VA-taxa för år 2022
Kommunjägartaxa för år 2022
Taxa för upplåtelse av offentlig platsmark för år 2022.
_______
Beslutet expedieras till:
Budgetberedningen
Kommunledningskontoret
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 160

Dnr 2021/376

Remiss - landsbygdsstrategi för Ystads kommun
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun har getts möjligheten att ge synpunkter på Ystads kommuns nya
landsbygdsstrategi som är under framtagande. Strategin är ute på remiss mellan 29 april 24 juni och syftet med strategin är att belysa möjligheter, förutsättningar och utmaningar
för landsbygden och att visa Ystads kommuns prioriterade strategiska områden för landsbygden. Strategierna handlar både om det som görs idag och beskriver möjligheterna för
hur Ystads kommun kan och vill arbeta för landsbygden i framtiden.
Strategin ska vara en grund för samverkan mellan verksamma aktörer på landsbygden och i
byarna och vara vägledande för Ystads kommuns fortsatta arbete med landsbygdsutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande, 2021-05-28
Landsbygdsstrategi för Ystads kommun, 2021-05-06
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna förvaltningens förslag till yttrande.
_______

Beslutet expedieras till:
Ystads kommun

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

16

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-06-17

§ 161

Dnr 2021/287

Projektdirektiv - stadsmiljöprogram för Simrishamns stad
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 30 november 2015, § 216 Framtiden – Översiktsplan för
Simrishamns kommun. I översiktsplanen anges att ett stadsmiljöprogram ska tas fram parallellt med arkitektur- och kulturmiljöprogrammet. Behovet av ett stadsmiljöprogram har
aktualiserats i och med arbetet med BID-projektet ”Årets stadskärna” där Simrishamns
kvaliteter och möjligheter till försköning har uppmärksammats.
Målsättningen med stadsmiljöprogrammet är att stärka Simrishamns identitet och göra staden
vackrare och mer attraktiv, trivsam och tillgänglig. Programmet ska bidra till en samsyn kring
stadens utformning och underlätta arbetet vid gestaltning, projektering och drift av staden.
Stadsmiljöprogrammet ska fungera som ett vägledande dokument som ska kunna användas
som inspirationskälla för stadens fastighetsägare, företagare, invånare, arkitekter, byggherrar
och projektörer. Programmet ska innehålla råd och riktlinjer kring stadens fysiska gestaltning,
materialval och färgsättning.
Arbetet med stadsmiljöprogrammet beräknas att ta cirka ett år då arbetet kommer bedrivas av
personal som endast har möjlighet att arbeta deltid med projektet. Projektet planeras att startas
upp när Fördjupningen av översiktsplanen för Simrishamns stad är utställd för samråd, vilket
sker tidigast under hösten 2021.
Vid samhällsplaneringsnämndens sammanträde den 27 maj 2021, § 126 återremitterades projektdirektivet till samhällsbyggnadsförvaltningen för komplettering. Projektdirektivet har uppdaterats gällande parkeringssituation och stationsområdet enligt nämndens synpunkter.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2021-05-28
Reviderat förslag till projektdirektiv – Stadsmiljöprogram för Simrishamns stad,
2021-05-28
Beslut samhällsplaneringsnämnden 2021-05-27 § 126
Förslag till projektdirektiv - Stadsmiljöprogram, 2021-05-06
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-06

Justerandes sign
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§ 161 forts

Dnr 2021/287

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna reviderat förslag till projektdirektiv – Stadsmiljöprogram för Simrishamns stad.
_______

Justerandes sign
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§ 162

Dnr 2020/936

Markanvisningsavtal, del av Lasarettet 1, återremiss
Ärendebeskrivning
Ärendet återremitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen i beslut den 27 maj, 2021, §
120 för klargörande av projektets definition av boendeform (äldreboende) och dess innebörd.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december 2020, § 293 och 295, att bevilja
den sökta markanvisningen från Sveafastigheter bostad ab samt att ge ett positivt planbesked.
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 lägenheter 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 säkerställa att hyresgäster i seniorbostäderna är garanterade en plats på vård och omsorgsboendet 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 bostadsändamål. Området ägs av Simrishamns kommun.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 162 forts

Dnr 2020/936

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 villkor 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 processen, är det lämpligt att först ingå ett markanvisningsavtal för att slå fast de grundläggande villkoren för arbetet framåt och den framtida marköverlåtelsen, för att sedan, när detaljplanen närmar sig antagande, ingå ett mer detaljerat genomförandeavtal.
Sveafastigheter bostad AB undertecknade den 11 maj 2021 markanvisningsavtalet som nu är
föremål för godkännande av samhällsplaneringsnämnden. Samtliga markanvisningar och all
personal är samlade i Sveafastigheter bostad AB, varför markanvisningsavtalet ingås med
Sveafastigheter bostad AB.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 9 juni 2021
Markanvisningsavtal med bilagor, undertecknat 11 maj 2021
Sveafastigheter Bostad Group AB/Silverlife AB, komplettering till ansökan om markanvisning, inkom 2020-12-02
Sveafastigheter Bostad Group AB/Silverlife AB, ansökan om markanvisning, 2020-10-23
Riktlinjer för markanvisningar antagna av kommunfullmäktige 2019-06-19
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Remittera upprättat förslag till markanvisningsavtal till Socialnämnden.

_______

Beslutet expedieras till:
Sveafastigheter bostad AB (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 163

Dnr 2020/867

Fordonsregler i Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 202, § 56 att ”Återsända ärendet till
samhällsplaneringsnämnden för att själva anta styrdokument gällande fordon”.
Samhällsplaneringsnämnden ska enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet
(25 mars 2019, § 76) inom sitt verksamhetsområde svara för inköp, underhåll och uthyrning av
kommunens fordon och maskiner.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bland annat som en följd av detta fått i uppdrag att ta fram
förslag till fordonspolicy med tillhörande riktlinjer för tjänstefordon i Simrishamns kommun.
Tidigare förslag har arbetats fram i samverkan med alla berörda förvaltningar inom
kommunen och ska ge såväl kommunen som dess bolag styrning i fordonsfrågor.

Dokumenten har slagits samman till ett dokument ”Fordonsregler för Simrishamns
kommun” där förtydligande gjorts på områdena för trafiksäkerhet, körkort, miljö och
fordonens utseende samt statistiskt och historiskt material skalats bort.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-01
Fordonsregler för Simrishamns kommun, förslag 2021-06-01
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-10, § 56
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT på förslag av Lars Johansson (S)


Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att klargöra
nuläge och utveckling mot fossilfri bilflotta inklusive ekonomiska konsekvenser
under budgetperioden 2022-2026.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 164

Dnr 2021/388

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2020-2021
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för att följa upp nämndens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).
SAM ska årligen följas upp på samtliga nivåer i den kommunala organisationen, först på
enhetsnivå under februari/mars, sammanställningen per nämnd görs i april/maj och redovisas för godkännande i nämnden senast i juni.
Senare görs även en nämndövergripande sammanställning på kommunnivå.
En sammanställning av SAM inom samhällsbyggnadsförvaltningen har gjorts för 2020–
2021 (t.o.m. 2021-05-10).
Den sammanställda uppföljningen redovisas i samhällsbyggnadsförvaltningens samverkansgrupp (FÖSAM).
Uppföljningen visar att för samtliga avdelningar/enheter finns i stort en bra systematik och
rutiner avseende SAM. Något specifikt behov av kompetensutveckling har inte framkommit.
De områden som i övrigt behöver förbättras är främst kring undersökning, dokumentation och
uppföljning av den psykosociala arbetsmiljön som bör omfatta samtliga enheter samt upprättande av handlingsplan utifrån resultatet av medarbetarenkäten.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-03
Uppföljning av SAM SBF 2020–2020, 2021-05-10
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020–2021.

_______
Beslutet expedieras till:
Personalenheten, KLK

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 165

Dnr 2019/30

Firmatecknare för samhällsplaneringsnämnden, revidering
Ärendebeskrivning
I kommuner styrs rätten att underteckna handlingar eller företräda kommunen genom reglementen, delegeringsordningar eller i andra beslut. Enligt gällande allmänt nämndreglemente i Simrishamns kommun § 23, antaget av kommunfullmäktige de 25 mars 2019, §
76, framgår bland annat att
skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden på nämndens vägnar ska
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
styrelsen utser. Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndernas vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen. Många företag som kommunen har
avtal med använder ändå begreppet firmatecknare. Av effektivitetsskäl och för att underlätta ärendehanteringen utser många kommuner firmatecknare.
Kommunfullmäktige har tidigare (senast den 26 november 2018, § 209) tagit beslut om
kommunens firmatecknare med innebörden att samma personer är firmatecknare för hela
Simrishamns kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020, § 240 att varje nämnd föreslås besluta om firmatecknare för respektive nämnds verksamhetsområde enligt nämndens reglemente, som en komplettering till 23 § i allmänt nämndreglemente. Kommunfullmäktige
upphävde samtidigt sitt beslut om firmatecknare ,2019-02-25, § 52.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 28 januari, § 14 att utse tf förvaltningschef,
Tommy Samuelsson att kontrasignera. Detta behöver ändras till Åsa Simonsson.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-20
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2020-11-30, § 240

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 165 forts

Dnr 2019/30

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Som firmatecknare för samhällsplaneringsnämnden utses samhällsplaneringsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson med förste vice ordförande Kristina Åhberg
som ersättare och kontrasigneras av förvaltningschef Åsa Simonsson med administrativ chef Oscar Pelin som ersättare.



Delegeringsordningen kompletteras med dessa uppgifter.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 166

Dnr 2021/503

Skrivelse från Alliansen i samhällsplaneringsnämnden - Gräsmatteskötsel i kommunen
Ärendebeskrivning
Alliansen i samhällsplaneringsnämnden har kommit in med en skrivelse med ett förslag
som går ut på att undersöka möjligheten att överlåta viss skötsel av gräsytor och rabatter
till byalag eller föreningar i by. Alliansen anser att detta skulle vara en win- win situation
för alla parter.
Byarna skulle få kontroll och ansvar samtidigt som förening eller motsvarande kunde få
medel till sin kassa att använda i sin verksamhet.
Det finns idag exempel på denna typ av lösningar och det vore klokt att prova om det skulle vara ett komplement till kommunens skötsel.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Alliansen i samhällsplaneringsnämnden, 2021-06-07
Förslag till beslut på sammanträdet
Carl-Göran Svensson (C): Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheterna och kostnaderna för att låta föreningar eller byalag mot ersättning ta över skötseln
i sina byar av gräsytor och rabatter.
Tilläggsyrkande
Lars Johansson (S): Huvudansvaret för underhåll och skötsel av park- och grönytor åligger
samhällsplaneringsnämnden och nämnden har att fullgöra denna uppgift. Torget i Sankt
Olof utses till förebild vad gäller återställande och modell för medborgardialog vad gäller
utformning och underhåll.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Carl-Göran Svenssons förslag och finner att nämnden
beslutat bifalla detsamma.
Beslutsgång tilläggsyrkande
Därefter ställer ordförande proposition på Lars Johansson tilläggsyrkande och finner att
nämnden beslutat bifalla tilläggyrkandet.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Dnr 2021/503

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheterna och kostnaderna för att låta föreningar eller byalag mot ersättning ta över skötseln i sina byar
av gräsytor och rabatter.



Huvudansvaret för underhåll och skötsel av park- och grönytor åligger samhällsplaneringsnämnden och nämnden har att fullgöra denna uppgift. Torget i Sankt Olof
utses till förebild vad gäller återställande och modell för medborgardialog vad gäller utformning och underhåll.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 167

Dnr 2021/503

Skötsel av park- och grönytor i Sankt Olof
Ärendebeskrivning
Vid nämndens sammanträde 27 maj 2021 efterfrågade Kjell Dahlberg (ÖP) information/redovisning av kommunens skötsel av grönytor. Aktuell begäran rörde sig främst om skötseln/underhållet av Sankt Olofs torg som Kjell Dahlberg påtalar som inte tillfredsställande.

_____

Justerandes sign
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§ 168

Dnr 2021/28

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Minnesanteckningar ägardialog Österlen VA, 6 maj 2021
2. Österlen VA AB - Justerat protokoll 210520
3. Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31, § 102 Avsägelse från uppdrag som ersättare i samhällsplaneringsnämnden, Roland Thord (MP) som ny ersättare utses John
Kvarnbäck (MP)
4. Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31, § 113 -] Ej färdigbehandlade motioner
2021, med bilaga
5. Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31, § 109 - Policy för etableringar inom Simrishamns tätort
_____

Justerandes sign
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§ 169

Dnr 2021/29

Förvaltningschefens information
Ärendebeskrivning
Inget att informera om vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign
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