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§ 46

Dnr 2021/25

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


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

_____
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§ 47

Dnr 2021/26

Fastställande av föredragningslista
Sammanträdet inleds med att fastställa dagordningen och genomgång av ärendena på föredragningslistan. Ärendena presenteras av tjänstepersoner digitalt.
Johan Persson, Österlen VA AB är inbjuden för en presentation av det omfattande investeringsbehovet av kommunens ledningsnät.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärende tillkommer vid dagen sammanträde:
Eventuellt förvärv av fastigheten Sandby 24:1.
_____
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§ 48

Dnr 2019/1189

Information: LONA-projekt
Ärendebeskrivning
Maria Adolfsson, kommunekolog och Linda Larsson biträdande planchef informerar.
_____
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§ 49

Dnr 2020/906

Information; Handlingsplan för sommaråtgärder - lägesrapport
Ärendebeskrivning
Linda Larsson, biträdande planeringschef, informerar.
_____
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§ 50

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 2021-03-09

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.
_______
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§ 51

Dnr 2021/122

Ansökan om planbesked, Mellby 3:86
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren till Mellby 3:86 kom den 16 februari 2021 in till samhällsplaneringsnämnden med en ansökan om planbesked för att upprätta en ny detaljplan med syftet att
pröva ny byggrätt för Kiviks museum.
Fastigheten Mellby 3:86 är belägen i hörnet Hommebodvägen och Rusthållsvägen i Kivik,
i direkt anslutning till hamnområdet. Området består av gräsbevuxen mark med buskage.
Det finns en mindre äldre byggnad inom områdets östra och lägre del.
Området är detaljplanelagt. Gällande detaljplan/stadsplan från 1948 anger allmän platsmark för fastigheten, det vill säga att den får inte bebyggas.
Syftet med ansökan om en ändring av detaljplan är kunna uppföra museibyggnad om cirka
300 m², enligt redovisad verksamhetsbeskrivning.
Kiviks museum har länge varit i behov av nya ändamålsenliga lokaler.
Aktuellt område har tidigare prövats för bostadsändamål.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 november 2017, § 175 att avslå fortsatt planprocess och att avskriva ärendet på grund av planområdets utsatthet för
klimatförändringarnas effekter. Bedömningen var att fastigheten är utsatt för stor
översvämningsrisk då merparten av tomten har en marknivå under 3 meter över
havsnivån. Lägsta nivån är ca 1,6 meter över havsnivån.
Aktuellt område berörs direkt av fyra riksintressen:
 Högexploaterad kustzon (4 kap 4 § MB)
 Kulturmiljö (MB 3:6)
 Friluftsliv (MB 3:6)
 Turism och rörligt friluftsliv (4 kap 2 § MB)
Området ligger även inom länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram, särskild
värdefull kulturmiljö.
Fastighetsägaren till Mellby 3:86 inkom till förvaltningen 2021-02-16 med en ansökan om
planbesked för att upprätta en ny detaljplan med syftet att pröva ny byggrätt för Kiviks
museum.
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§ 51 forts

Dnr 2021/122

Fastigheten Mellby 3:86 är belägen i hörnet Hommebodvägen och Rusthållsvägen i Kivik,
i direkt anslutning till hamnområdet. Området består av gräsbevuxen mark med buskage.
Det finns en mindre äldre byggnad inom områdets östra och lägre del.
Området är detaljplanelagt. Gällande detaljplan/stadsplan från 1948 anger allmän platsmark för fastigheten dvs den får inte bebyggas.
Syftet med ansökan om en ändring av detaljplan är kunna uppföra museibyggnad om ca
300 m², enligt bifogad verksamhetsbeskrivning.
Kiviks museum har länge varit i behov av nya ändamålsenliga lokaler.
Aktuellt område har tidigare prövats för bostadsändamål.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-11-16 § 175 att avslå fortsatt planprocess och att avskriva ärendet på grund av planområdets utsatthet för klimatförändringarnas effekter
Bedömningen var att fastigheten är utsatt för stor översvämningsrisk då merparten
av tomten har en marknivå under 3 meter över havsnivån.
Lägsta nivån är ca 1,6 meter över havsnivån.
Aktuellt område berörs direkt av fyra riksintressen:
 Högexploaterad kustzon (4 kap 4 § MB)
 Kulturmiljö (MB 3:6)
 Friluftsliv (MB 3:6)
 Turism och rörligt friluftsliv (4 kap 2 § MB)
Området ligger även inom länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram, särskild
värdefull kulturmiljö.
Konsekvenser
Översvämning
Genom plan- och bygglagen (PBL) och kommunernas planmonopol har kommunen ansvar
för och fattar beslut om planläggning för bebyggelse. I PBL framgår det att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn
till beskaffenhet, läge och behov, och företräde ska ges till åtgärder som på lång sikt bidrar
till en god hushållning och en långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagen samhälle och för framtida generationer. Vidare framgår det av PBL att vid detaljplaneläggning ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat
risken för olyckor, översvämning och erosion.
Om det visar sig att kommunen fattat ett felaktigt beslut vid exempelvis detaljplanering
kan kommunen komma att bli skadeståndsansvarig.
Justerandes sign
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§ 51 forts

Dnr 2021/122

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar (efter beslut av samhällsplaneringsnämnden) med att ta fram en klimatanpassningsplan vars syfte är att finna kommunövergripande strategier för frågorna och utreda ansvarsfrågan.
Riksintresse för kulturmiljö
Riksintresset för kulturmiljö innebär att ny bebyggelse måste anpassas till karaktärsdragen och skalan i Kiviks äldre bykärna.
Det finns möjlighet att ge föreskrifter i en detaljplan och där villkora bygglov ur ett klimatperspektiv. Dvs att skydds- eller säkerhetsåtgärder måste vara genomförda, inom den aktuella tomten, innan bygglov kan ges. Exempelvis åtgärder som att färdigt golv i byggnader
måste vara 3 meter över havet, att höja marknivån samt att anlägga skyddsmurar i fastighetsgräns.
I PBL anges att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader
skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som
sådana och som ger en god helhetsverkan.
Förvaltningens bedömning är att samtliga av dessa möjliga åtgärder är möjliga men kan få
som konsekvens att ny bebyggelse på fastigheten Mellby 3:86, kan komma att skilja sig
avsevärt mot intilliggande bebyggelse. Då det inte är möjligt att anlägga källare kan det bli
svårt att anpassa och utforma en byggnad om 300 m² till skalan på omgivande bostadshus,
kultur- och bebyggelsemiljö.
Parkeringsytor och angöringsytor ska rymmas inom fastigheten.
Risk
Förvaltningens samlade bedömning är att det finns en stor risk, pga översvämningsproblematiken, att en planprocess för området inte leder till en antagen ny detaljplan.
Befintlig äldre byggnad föreslås att inte ingå som en byggrätt i en ny planprocess då
den ligger med en lägre nivå över havet.
Planprocess/Tidplan
Planprocessen beräknas till cirka 1,5 år, beroende på de yttranden som inkommer under
processen och de eventuella utredningar som tillkommer.
Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen
eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten,
eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Justerandes sign
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§ 51 forts

Dnr 2021/122

Bedömningen är att prövning om ny detaljplan för Mellby 3:86, behöver ske genom utökat
förfarande.

Områdets lämplighet för bebyggelse, omfattning av bebyggelse och bebyggelsestruktur
prövas i planprocessen.
Plan- och bygglagens bestämmelser utgör ramarna för planarbetet. Samråd om planförslag
ska ske med kommunen. Under planprocessen tar kommunen ställning till upprättat planförslag.
Finansiering
Avgift för planbesked är 15000 SEK enligt gällande plantaxa.
Fastighetsägaren bekostar planprövningsprocessen vilket inbegriper kostnader för planhandlingar, miljöbedömning och eventuella utredningar samt kommunens kostnader för
planens formella handläggning.
Upprättande av en ny detaljplan förutsätter att fastighetsägaren har extern konsult/arkitekt
som arbetar med utformning och ritar plankarta/illustration – i samråd med kommunens
planhandläggare och stadsarkitekt.
Ett plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbetet kan starta.
Finansiering
Avgift för planbesked är 15000 SEK enligt gällande plantaxa.
Fastighetsägaren bekostar planprövningsprocessen vilket inbegriper kostnader för planhandlingar, miljöbedömning och eventuella utredningar samt kommunens kostnader för
planens formella handläggning.
Upprättande av en ny detaljplan förutsätter att fastighetsägaren har extern konsult/arkitekt
som arbetar med utformning och ritar plankarta/illustration – i samråd med kommunens
planhandläggare och stadsarkitekt.
Ett plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbetet kan starta.

Justerandes sign
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§ 51 forts

Dnr 2021/122

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-01
Ansökan om planbesked, 2021-02-16
Ansvarsutredning kustskydd, Simrishamns kommun, 2017-09-25
Detaljplan/stadsplan Kivik, laga kraft 1948
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
Planbesked lämnas enligt följande:






Upprättande av detaljplan för prövning av användning, utformning och
ändamål för mindre byggnad medges.
Planprövning sker genom utökat förfarande.
Plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
Planarbete initieras och bekostas av sökanden.

Avgift
Avgift för positivt planbesked enligt plantaxa 2021 är 15 000 SEK.
Nya planbesked tidsbegränsas till 2 år. Om planarbete inte påbörjats inom 2 år, ges möjlighet
att ansöka om förlängning med ett år i taget. Har perioden passerats får nytt planbesked sökas.
_______

Beslutet expedieras till:
fastighetsägare till

Justerandes sign
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§ 52

Dnr 2018/858

Detaljplan för del av Mellby 27:52 och Mellby 3:121 i Kivik - samråd
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 2017, § 209, att en markanvisningstävling för fastigheterna Mellby 27:52 och Mellby 3:121 skulle anordnas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 augusti 2018, § 149, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett planavtal och markanvisningsavtal mellan Simrishamns kommun och förslagsställaren till vinnande tävlingsförslag ” Kiviks trädgårdar”.
Markanvisningsavtal godkändes den 21 november 2019, § 255, av samhällsbyggnadsnämnden. Slutgiltigt beslut, antagandebeslutet togs av kommunfullmäktige den 27 januari
2020, § 12.
Förvaltningen har tagit hänsyn till de synpunkter som inkom under samrådet och de har i
relevanta delar arbetats in i planförslaget.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 27 maj 2020, § 113, att en godkänna detaljplanen för
samråd.
Syftet med detaljplanen är pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse. Förslaget innebär
en utbyggnad av småhusbebyggelse, cirka 35 enheter, med trädgårdar och gemensam
grönyta.
Bostäder planeras att utformas som äganderätter med en samfällighet som ansvarar för
gemensamma grönytor. Gata inom området föreslås ha kommunalt huvudmannaskap och
benämnas lokalgata.
Planområdet ligger i Kivik och är cirka 16 000 kvm stort. Området utgörs av delar av fastigheterna Mellby 3:121 och 27:52. Markägare är Simrishamns kommun.
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv, turism och rörligt friluftsliv, högexploaterad kust samt påverkansområde för Försvarsmakten.
Området är utpekat som utbyggnadsområde för bostadsändamål i gällande översiktsplan
och enligt policy för utbyggnad vid Ravlunda skjutfält är området inom den ortsavgränsning där nya bostäder kan byggas ur bullersynpunkt.
Planområdet är idag jordbruksmark som utgörs av äppelodling. Då DDT ofta användes
som bekämpningsmedel i äldre fruktodlingar har en miljöteknisk markundersökning tagits
Justerandes sign
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§ 52 forts

Dnr 2018/858

fram. Denna undersökning visade förhöjda halter av DDT varför en saneringsplan ska tas
fram.
Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde för vattentäkt. Planförslaget anpassas
till gällande vattenskyddsföreskrifter.
Då planområdet är beläget intill väg 9 har förslaget anpassats utifrån bullerutredning och
utredning om risk vid farligt led för farligt gods.
På grund av VA-situationen kan inte området börja byggas förrän överföringsledningen för
dricksvatten från Brösarp till Kivik är i drift. För planprocessen innebär detta ingen försening då tidplanen, utifrån planförfarande med sina ingående steg, följer denna tidplan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-08
Planhandlingar, 2021-03-08
Samrådsredogörelse, 2021-03-08
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna detaljplan för del av Mellby 27:52 och del av Mellby 3:121 för
granskning.



Godkänna samrådsredogörelsen.

_______

Beslutet expedieras till:
Stadstudio – Kiviks Bostads AB (för kännedom)
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§ 53

Dnr 2020/357

Detaljplan för Annelund 2 - granskning
Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna för Annelund 2 kom den 14 april 2020 in med en ansökan om planbesked. Planbesked beviljades av samhällsbyggnadsnämnden den 27 maj 2020, § 103.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att reglera allmän platsmark till kvartersmark.
Fastighetsägarna önskar större yta för att bättre nyttja den norra delen av sin fastighet och
har en önskan om att anlägga trädgård framför den norra huslängan. Ändringen syftar inte
till någon ny eller utökad byggrätt.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 november 2020, § 264, att godkänna detaljplanehandlingar för samråd. Detaljplanen var mellan den 5 december till den 9 januari 2021 utställd
för samråd och under denna period inkom det 15 yttranden.
Länsstyrelsen ansåg det inte klarlagt i samrådshandlingarna om det bedrivits jordbruk historiskt på den aktuella marken vilket skulle kunna innebära förekomst av markföroreningar.
Planbeskrivningen och miljöundersökningens har därför kompletterats.

Simrishamns kommun äger den allmänna platsmarken. Sökande önskar att köpa till marken och ändra till kvartersmark för bostadsändamål. Aktuellt område har en yta om cirka
200 kvm.
Fastigheten Annelund 2 omges av allmän platsmark. Väster om fastigheten ligger granngården Annelund 1. På fastigheten finns det idag ett bostadshus och två komplementbyggnader.
Detaljplanen prövades i första hand genom ett begränsat standardförfarande. Det är möjligt
för samrådskretsen att godkänna ett förslag till detaljplan redan under samrådet om förutsättningarna finns för att tillämpa ett begränsat standardförfarande. Godkännandet ska göras aktivt av samtliga i samrådskretsen. Då inte alla sakägare yttrat sig under samrådet
kommer detta att innebära en utökad planprocess och prövas genom standardförfarande
vilket innebär att granskningshandlingar har tagits fram.
Området är sedan tidigare detaljplanelagt. För Annelund 2 gäller detaljplanen Förslag till
stadsplan för Annelundsområdet som vann laga kraft den 31 mars 1976. Nuvarande planbestämmelse anger som ändamål, bostäder samt park eller plantering.
Hela området ingår i Simrishamns kommuns översiktsplan som ett detaljplanerat bostadsområde med förtätningsmöjligheter samt en mindre del grönområde avseende idrott och park. DeJusterandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 53 forts

Dnr 2020/357

taljplanen innebär en mindre påverkan på den allmänna platsmarken. Ändringen bedöms inte
medföra en betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen anses förenlig med översiktsplanen då det endast är en liten del av det grönområde som finns i angränsning till detaljplanen som ändras.

Fastighetsägarna till Annelund 2 avser att använda det nya området för att anlägga trädgård
(grönyta). Detaljplanen bedöms överensstämma med syfte och intentioner i angränsande
detaljplaner.
Finansiering
Plankostnadsavtal är upprättat och undertecknat. Planen reglerar endast kvartersmark varpå
fastighetsägaren ansvarar för iordningställande enligt planförslaget. Kommande fastighetsreglering bekostas av fastighetsägaren. I exploateringskalkylen framgår även ersättningen
till kommunen, för den allmänna platsmarken som omvandlas till kvartersmark.
Konsekvenser
En ändring av detaljplanen medför att allmän platsmark inom Simrislund minskas med ca
200 m².
Beslutsunderlag
Samhällsplaneringsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-08
Exploateringskalkyl, daterad 2020-11-11
Planbeskrivning, 2021-02-26
Plankarta, 2021-02-24
Miljöundersökning, 2021-03-01
Samrådsredogörelse, 2021-02-25
Detaljplan Förslag till stadsplan för Annelundsområdet, laga kraft den 31 mars 1976
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna samrådsredogörelsen.

 Godkänna planhandlingar för granskning.
_______
Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare för Annelund 2 (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 54

Dnr 2019/855

Ändring av detaljplan för Hoby 33:29 - antagande
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 augusti 2019, §178, att medge planprövning
genom samordnat förfarande, upphävning för delar av område inom fastigheten Hoby
33:31 vilka kommer strida mot kommande vägplan för den nationella cykelleden Sydkustleden mellan Skillinge och Hammar.
Genom samordnat förfarande följer detaljplanehandlingarna den parallella processen för
Trafikverkets vägplan så att handlingar kan samordnas och ställas ut samtidigt.
Eftersom samrådskretsen bedöms vara densamma för detaljplaneändringen som för Trafikverkets vägplan kan kommunen i detaljplaneprocessen gå direkt till granskningsskede eftersom samråd för utformningsförslaget av vägplanen genomfördes sommaren 2018.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 november 2019, §264, att godkänna planhandlingar för granskning.
Förslag till ändring av detaljplan för del av Hoby 33:29 har varit föremål för granskning
under perioden 7 december 2019 – 8 februari 2020. Kungörelsen publicerades i Ystad Allehanda den 7 december 2019. Detaljplanehandlingarna har under granskningstiden funnits
tillgänglig på Simrishamns kommuns hemsida, Simrishamns bibliotek, Stadshusets foajé
samt sänts till berörda sakägare och myndigheter.
Trafikverkets vägplanehandlingar var utställda för allmänheten på en första granskning
vintern 2019/2020 och en andra granskning vintern 2020/2021.
Syftet med ändring av detaljplan för del av Hoby 33:29 är att upphäva den del inom fastighet Hoby 33:31 som idag har användningsområde prickad mark (mark som ej får bebyggas) för bostadsändamål. Gällande användningsområde strider mot kommande vägplan för
den nationella cykelleden Sydkustleden mellan Skillinge och Hammar.
När ändringen av detaljplanen för upphävande av den del av fastighet Hoby 33:31 som
anger prickmark för bostadsändamål har fått laga kraft kan Trafikverkets vägplan antas och
den nationella cykelleden mellan sträckan Skillinge och Hammar kan färdigställas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Trafikverket den 4 november 2019
träffat och informerat berörda fastighetsägare.
Justerandes sign
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§ 54 forts

Dnr 2019/855

I gällande översiktsplan ”Framtiden” antagen 15 mars 2015, § 216, är ställningstagandet
följande för området Mälarhusen:
I området finns stora allmänna intressen och värden att värna: jordbruksmark, friluftsliv,
turism, fritidsanläggningar, cykelvägar, sandmarker, natur – och kulturmiljön i stort och
stränder. Ny bebyggelse anses kunna skada områdets speciella karaktär, också med hänvisning till riksintressenas värden.
Ändringens syfte att möjliggöra genomförande av vägplan för nationell cykelled för sydkustleden hör till ett allmänt intresse och följer översiktsplanens intentioner.
Finansiering
Simrishamns kommun svarar enligt beslut från samhällsbyggnadsnämnden den 22 augusti
2019, § 178, för kostnaderna för planhandlingarna.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-01
Planhandlingar (plankarta med tillhörande beskrivning)
Granskningsutlåtande
Miljöundersökning
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planbesked, 2019-08-22, § 178
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna antagandehandlingar.

 Godkänna granskningsutlåtandet.
_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverket – Projektledare
Fastighetsägare –

Justerandes sign
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§ 55

Dnr 2019/854

Ändring av detaljplan för Sandby 3:79 m.fl - antagande
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 augusti 2019, § 178, att medge planprövning
genom samordnat förfarande, upphävning för delar av område inom fastighet Sandby
16:31 vilka kommer strida mot kommande vägplan för den nationella cykelleden Sydkustleden mellan Skillinge och Hammar.
Genom samordnat förfarande följer detaljplanehandlingarna den parallella processen för
Trafikverkets vägplan, så att handlingar kan samordnas och ställas ut samtidigt.
Eftersom samrådskretsen bedöms vara densamma för detaljplaneändringen som för Trafikverkets vägplan kan kommunen i detaljplaneprocessen gå direkt till granskningsskede eftersom samråd för utformningsförslaget av vägplanen genomfördes sommaren 2018.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 november 2019, §263 att godkänna planhandlingar för granskning.
Förslag till ändring av detaljplan för del Sandby 3:79 m.fl har varit föremål för granskning
under perioden 7 december 2019 – 8 februari 2020. Kungörelsen publicerades i Ystad Allehanda den 7 december 2019. Detaljplanehandlingarna har under granskningstiden funnits
tillgänglig på Simrishamns kommuns hemsida, Simrishamns bibliotek, Stadshusets foajé
samt sänts till berörda sakägare och myndigheter.
Trafikverkets vägplanehandlingar var utställda för allmänheten på en första granskning
vintern 2019/2020 och en andra granskning vintern 2020/2021.
Syftet med ändring av detaljplan för del Sandby 3:79 m.fl är att upphäva den del inom fastighet Sandby 16:31 som idag har användningsområde prickad mark för bostads-ändamål,
skydd för siktskymmande. Gällande användningsområde strider mot kommande vägplan
för den nationella cykelleden Sydkustleden mellan Skillinge och Hammar.
När ändringen av detaljplanen för upphävande av den del av fastighet Sandby 16:31 som
anger prickmark för bostadsändamål, skydd, siktskymmande, har fått laga kraft kan Trafikverkets vägplan antas och den nationella cykelleden mellan sträckan Skillinge – Hammar
kan färdigställas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Trafikverket den 4 november 2019
träffat och informerat berörda fastighetsägare.
Justerandes sign
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§ 55 forts

Dnr 2019/854

I gällande översiktsplan ”Framtiden” antagen 15 mars 2015, § 216, är ställningstagandet
följande för området Mälarhusen:
I området finns stora allmänna intressen och värden att värna: jordbruksmark, friluftsliv,
turism, fritidsanläggningar, cykelvägar, sandmarker, natur – och kulturmiljön i stort och
stränder. Ny bebyggelse anses kunna skada områdets speciella karaktär, också med hänvisning till riksintressenas värden.
Detaljplanens syfte att möjliggöra genomförande av vägplan för nationell cykelled för Sydkustleden hör till ett allmänt intresse och följer översiktsplanens intentioner.
Finansiering
Simrishamns kommun svarar enligt beslut från samhällsbyggnadsnämnden den 22 augusti
2019, § 178, för kostnaderna för planhandlingarna.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-01
Planhandlingar (plankarta med tillhörande beskrivning)
Granskningsutlåtande
Miljöundersökning
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planbesked 2019-08-22, § 178
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna antagandehandlingar.

 Godkänna granskningsutlåtande.
_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverket – Projektledare
Fastighetsägare,
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§ 56

Dnr 2017/241

Exploateringsprojekt Rörum 72:25 med flera - genomförandeavtal
Ärendebeskrivning
År 2010 ingick Simrishamns kommun och dåvarande ägaren av området, Göran Sandberg,
ett exploateringsavtal om genomförande av detaljplan för fastigheterna Rörum 63:1 och
72:8 med flera. Göran Sandberg åtog sig att aktivt verka för att de 17 tomterna som planen
medger, skulle vara bebyggda senast den 31 december 2014. Kommunen åtog sig, att mot
ersättning från Göran Sandberg, ombesörja utbyggnad av för området nödvändig infrastruktur.
Fastighetsbildning av området gjordes men i övrigt genomfördes inte avtalet och är därför
att anse som inte längre gällande. För ett effektivt genomförande av den aktuella detaljplanen fordras därför detta, nya exploateringsavtal mellan den nya exploatören/fastighetsägaren, KJEC fastighetsutveckling AB, och Kommunen.
Projektet syftar till att de 17 bostadsfastigheterna bebyggs med friliggande bostäder och att
de förses med nödvändig infrastruktur. Parkering anordnas på egen fastighet. Planområdet
ligger inom verksamhetsområde för vatten- och spillvatten
Bostadstomterna är privatägda men eftersom detaljplanen anger kommunalt huvudmannaskap för allmän plats är det kommunens skyldighet att utföra denna till självkostnadspris.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har beräknat den troliga kostnaden för genomförandet av
allmän plats i projektet. Denna beräknade kostnad utgör den exploatörsersättning som exploatören erlägger när arbetet påbörjas. Detaljplanen är tänkt att genomföras i två etapper
(förutom VA-anläggningen som byggs ut i en enda etapp).
Det tidigare exploateringsprojektet för planområdet hörde samman med den tidigare markägarens/exploatörens planer och är avslutat och slutredovisat. När projektet nu är väckt
till liv igen fordras ett nytt exploateringsprojekt. När projektet är avslutat beräknas projektet ge ett resultat av plus/minus 0 kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-08
Av KJEC fastighetsutveckling AB undertecknat förslag till genomförandeavtal, 2020-0303

Justerandes sign
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§ 56 forts

Dnr 2017/241

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Nämnden konstaterar att det gamla exploateringsprojektet är avslutat och slutredovisat och att genomförandeavtalet som nu är föremål för godkännande gäller en
ny exploatör och ett nytt exploateringsprojekt.



Förslag till genomförandeavtal, undertecknat den 3 mars 2021 av KJEC fastighetsutveckling AB, godkänns.

_______

Beslutet expedieras till:
KJEC fastighetsutveckling AB

Justerandes sign
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§ 57

Dnr 2019/1076

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2025, antagande
Ärendebeskrivning
Kommunen ska anta riktlinjer för bostadsförsörjning (bostadsförsörjnings-program) under
varje mandatperiod och riktlinjerna antas av kommunfullmäktige. Syftet med planeringen
ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Innehållet i riktlinjerna bestäms av Lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, 2 §:
2 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer
och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 22 oktober 2020, § 218 att låta Bostadsförsörjningsprogrammet (Riktlinjer för bostadsförsörjning) gå ut för samråd. Samrådet pågick
under perioden 31 oktober–2 januari 2021.
Sammanlagt kom det in 22 yttranden och genomgången av inkomna synpunkter visar att
bostadsförsörjningsprogrammet generellt uppfattas positivt, särskilt handlingsplanen har
fått beröm för sin tydlighet. Några synpunkter har återkommit i flera inkomna yttranden
och sammanfattningsvis har synpunkter handlat om:






Saknat resonemang kring målet av nybyggnation av bostäder kopplat till demografi
Önskad uppdatering av statistik
Efterfrågat fokus på permanent boende
Önskat fokus på hållbarhet
Avsaknad av kartmaterial

Bostadsförsörjningsprogrammet har efter samrådet reviderats utifrån nedan redovisade
punkter:



Förtydligande kring målet kopplat till demografisk utveckling
Bostadsförsörjningsprogrammets mål har uppdaterats med skrivelsen att ”Bostadsbeståndet ska stimulera till permanent boende i kommunen”
Justerandes sign
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§ 57 forts

















Dnr 2019/1076
Kommunens planreserv har justerats (sid 8)
(sid 17) Stycket ”Simrishamns styrkor” fått ett ökat fokus på att konst och kultur bidrar till kommunens attraktivitet
CEMR-deklarationen har lagts till under ”Lagar och styrdokument”
Stycket om infrastruktur har (sid 22) har kompletterats med utmaningar gällande elförsörjning, stycket har även kompletterats med åtgärder och utmaningar
gällande dricksvattenförsörjningen
Programmet har kompletterats med boendepreferenser för äldre samt statistik
kring hemmaboende unga vuxna (sid 23)
Statistik om marknadsdjup har adderats under stycket ”Efterfrågan på bostäder”
Målet för bostadsbyggande (sid 23) har förklarats utifrån behov och efterfrågan
samt hänsyn på kommunens ökande befolkning under 2020
(Sid 25) Information kring uppföljning av handlingsplanen adderats
Under temat ”God bebyggd miljö och hållbarhet” har information om hållbara
vattentjänster och biologisk mångfald lagts till
Under temat ”Tillgång på bostadsmarknaden för alla” har nyanlända inkluderats
under gruppen ”Ekonomiskt svaga hushåll” och programmet har kompletterats
med information om att problem med hemlöshet och vräkningar saknas i kommunen
Handlingsplanen (sid 30) har uppdaterats
Statistik kring befolkningsökning 2020, ökat flyttnetto och coronapandemins
effekter, har adderats under rubriken ”Befolkningstrend”
Information kring bredbandsutbyggnad har uppdaterats (sid 36)
Kartmaterial med statistik om utbildningsnivå har justerats (sid 37)
Könsuppdelad statistik om hushållen ekonomi har lagts till under rubriken
”Hushållen ekonomi” samt statistik om inkomstkrav

Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-08
Antagandehandling, Bostadsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021–2025, 202103-08
Samrådsredogörelse, Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021–2025,
2021-03-08
Samrådshandling, Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021–2025,
2020-20-22 § 218
Projektdirektiv, Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021–2025, SBN
2020-02-27, § 35

Justerandes sign
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Dnr 2019/1076

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna samrådsredogörelsen för Bostadsförsörjningsprogrammet/riktlinjer för
bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021–2025.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna antagandehandling för Bostadsförsörjningsprogram/riktlinjer för bostadsförsörjning för Simrishamns kommun 2021–2025.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 58

Dnr 2021/163

Barnbokslut 2020
Ärendebeskrivning
Enligt ”Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 20192022”, antagen av kommunstyrelsen 9 maj 2018, §118, ska barnbokslut genomföras årligen, där uppföljning och utvärdering av handlingsplanen ska beskrivas förvaltningsvis. I
ärendet ingår en årsredovisning med uppföljning och utvärdering av förvaltningens barnrättsarbete med utgångspunkt i handlingsplanens nio principer.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-08
Samhällsplaneringsnämndens Barnbokslut 2020, 2021-03-08
Handlingsplan för att stärka barnens rättigheter i Simrishamns kommun 2019-2022, 201805-09
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
 Godkänna samhällsplaneringsnämndens barnbokslut 2020.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 59

Dnr 2021/24

Projektdirektiv - översyn av lokala ordningsföreskrifter
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2015, § 91 att ge dåvarande samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att revidera lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterade att ändring av lokala ordningsföreskrifter behöver kungöras och remitteras till olika myndigheter och gav förvaltningschefen i uppdrag att
arbeta fram lokala ordningsföreskrifter och remittera till lämpliga remissinstanser. Redovisning skulle ske hösten 2015 och planerades att börja gälla från och med 2016.
Detta arbete har sedan dess nedprioriterats på grund av resursbrist, men det har i handlingsplan för sommaråtgärder, som antogs av samhällsplaneringsnämnden den 17 december
2020 § 281, konstaterats att de lokala ordningsföreskrifterna behöver revideras.
Projektdirektivet lyftes till samhällsplaneringsnämnden i februari men återremitterades i
syfte att först utreda förutsättningarna vad som är möjligt/lagligt att föra in i de lokala ordningsföreskrifterna.
Det finns också delar av de lokala ordningsföreskrifterna som rör hundbad, camping och
avgränsning av torgplatser som behöver ses över.
Effektmålen föreslås i projektdirektivet att bli:
 tydliga och lättförståeliga lokala ordningsföreskrifter, som stämmer överens med
skyltning, taxor och information vid upplåtelse av allmän platsmark
 en väl fungerande torghandel som enkelt kan administreras av kommunens personal
 säkra och välordnade allmänna platser i kommunen
 att matvagnar ska fungera som ett komplement till restauranger inte som en
ersättning för dem
Projektmålen föreslås i projektdirektivet främst att vara att:
 ta fram uppdaterade lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun
 arbeta in föreskrifter för torghandel i förslaget till lokala ordningsföreskrifter för
Simrishamns kommun
 se över Föreskrifter om gångbanerenhållning mm för fastighetsinnehavare i
Simrishamns kommun och om möjligt arbeta in föreskrifterna i förslaget till lokala
ordningsföreskrifter.
 se över information vid upplåtelse av allmän platsmark, instruktioner till tjänstemän
som fattar beslut om upplåtelse av allmän platsmark (inklusive begränsning av
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 59 forts



Dnr 2021/24

antal matvagnar vid seglarpaviljongen), skyltning och taxor för upplåtelse av
allmän platsmark
ta fram en tidsatt åtgärdsplan för att genomföra revideringar av information vid
upplåtelse av allmän platsmark, skyltning och taxor

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-03-11
Förslag till Projektdirektiv - Översyn av lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun, 2021-03-11
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna i ärendet redovisat förslag till Projektdirektiv - Översyn av lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun och uppdra åt samhällsbyggnadschefen
att påbörja arbetet enligt projektdirektivet.
_______

Justerandes sign
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§ 60

Dnr 2021/91

Riktlinjer för servicenivå på badplatserna - bordlagt ärende
Ärendebeskrivning
En inventering av samtliga badplatser genomfördes under 2018, som beskriver badplatserna utifrån berörda fastigheter - parkeringsytor, placering av avfallstunnor och toaletter,
fastighetsägare, samt gällande avtal. Detta arbete låg till grund för framtagandet av ett projektdirektiv – riktlinjer för badplatser, som godkändes av samhällsbyggnadschef Marie
Leandersson i mars 2019.
Projektledare var kommunekolog Maria Adolfsson och arbetsgruppen har bestått av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, kommunledningskontoret samt säkerhetssamordnaren. Styrgruppen har bestått av cheferna för samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, tillväxtenheten och gata- och
parkenheten.
Simrishamns kust består av värdefulla rekreationsområden och badplatser med unik och
ofta skyddad natur- och kulturmiljö. Dessa områden fungerar som värdekärnor och målpunkter för Simrishamns kommun både för åretruntboende samt för turister och fritidsboende. Badplatserna i kommunen har många besökare varma och soliga sommardagar och
flera av badplatserna är klassificerade som EU-bad eftersom de har över 200 besökare per
dag.
Badplatserna och intilliggande naturområden ska motsvara besökarens förväntningar gällande kvalitet om tillgänglighet, rekreation och återhämtning, naturupplevelse samt service.
Samtidigt får inte naturområdena ta skada på lång sikt. Under högsäsong måste badplatsernas servicenivå för besökare säkras på kort sikt medan naturvärden ska kunna tryggas på
lång sikt.
Målet med riktlinjerna är att med ett samlat grepp fungera som ett verktyg för att kunna ta
ett övergripande ansvar och därmed uppnå hållbarhet för badstränderna ur ett ekologiskt,
ekonomiskt och ett socialt perspektiv. Riktlinjerna ska vidare definiera och konkretisera
ansvarsområden gällande skötsel och drift av badplatserna inom kommunens organisation.
På sikt bör nämnderna fundera över om ansvaret för skötseln av badplatsen vid Gyllebosjön bör överföras från Kultur- och fritid till Samhällsbyggnadsnämnden då det är den enda
naturliga badplatsen där ansvaret ligger på Kultur- och fritidsnämnden.
För varje badplats har ett förslag till en målbild satts, som skulle vara rimlig att uppnå på
längre sikt (inom en tioårsperiod). Den beskriver Simrishamns kommuns ambition för badJusterandes sign
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platsen, vilken service som bör erbjudas, kommunalt ansvar, samt ansvar som åligger externa verksamhetsutövare. För att nå målbilden krävs åtgärder från kommunen.
Kommunen har det yttersta ansvaret för att uppnå och upprätthålla den föreslagna servicenivån på badplatserna. Kommunen kan genom avtal överlåta visst skötselansvar till tredje
part, som byalag eller föreningar.
Varma dagar sommartid har Simrishamns kommun ofta brist på parkeringsplatser och problem med stora trafikmängder i närheten av kommunens badplatser. Räddningsfordon har
problem med att komma fram till nödställda vid nödsituationer. Möjligheterna att åtgärda
problemen är begränsade då flera av kommunens badplatser ligger på privatägd mark med
tillfartsvägar som är enskilda vägar som underhålls med hjälp av vägbidrag. Detta medför
att kommunen har begränsad rådighet och att kommunens möjligheter att påverka de som
kan fatta besluten (samfällighetsföreningar, vägföreningar, privatpersoner och Trafikverket) handlar om att påverka i större utsträckning än att själva genomföra konkreta åtgärder.
För att få ordentlig klarhet i hur situationen verkligen ser ut vid kommunens bad har en
separat inventering genomförts som belyser parkeringsmöjligheter och skyltning vid kommunens allmänna badplatser. Den har legat till grund för det förslag till prioritering av utredning av möjligheter till utbyggnad av parkeringsplatser och utbyggnad av parkeringsplatser som redovisas i riktlinjerna. Då behovet är stort i hela kommunen så har de platser
där det finns möjlighet att bygga nya parkeringsplatser inom de närmaste två åren prioriterats före platser som har högre tryck. Genom att skapa nya parkeringsplatser så ökar möjligheterna att genomföra andra åtgärder som kan minska trycket på de mest utsatta badplatserna till exempel genom skyltning, nudging, digitala lösningar som visar när badplatserna
är fulla och liknande. I riktlinjerna redovisas också en prioritering av åtgärdande av de i
parkeringsutredningen identifierade problemen som rör skyltning, tillfart och avtal. Högre
prioriterade åtgärder har markerats med mörkare färg.
Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 25 februari 2021, § 35.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-02-08
Riktlinjer för servicenivå - badplatser i Simrishamns kommun, 2021-02-08
Badplatsutredning, 2021-02-08
Badplatsinventering, 2020-05-18
Parkering och trafik, vid Simrishamns allmänna badplatser, 2021-01-14
Tjänsteskrivelse, 2021-02-08

Justerandes sign
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Överläggningar
Ansvarsfrågan diskuteras. Av nämndens reglemente framgår:
”att i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden främja och utveckla kommunens friluftsliv, bland annat badplatser, motionsspår, vandrings-, cykel- och ridleder.”
”förvaltning - drift och underhåll - av kommunens badplatser, motionsspår, vandrings-,
cykel- och ridleder”
Nämnden kan inte föreslå kommunstyrelsen att anta riktlinjer inom samhällsplaneringsnämndens ansvarsområde.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att förtydliga ansvarsfrågor samt i övrigt beakta de frågeställningar som nämnden väckte.



Ärendet tas upp i april för beslut.

_______

Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)

Justerandes sign
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Dnr 2020/1051

Ekonomisk rapport 2021-01-01--2021-02-28, med helårsprognos
Ärendebeskrivning
Driftverksamheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende
perioden januari-februari 2021 med en bedömd helårsprognos för 2021.
Helårsprognosen för skattefinansierade verksamheter bedöms i stort följa beslutad budget.
Det finns en osäkerhet i utfallet eftersom en del omföringar återstår att göras med anledning av den nya organisationen från 1 januari 2021. Del av personalkostnaderna har till
exempel bokförts på fel ansvar och verksamhet. En annan osäkerhet i ekonomin är hur
länge pandemin kommer påverka samhällsplaneringsnämndens ekonomi negativt.
VA-verksamheten bedöms följa budgeten för helåret gällande driften. VA-kollektivet ska
genom taxor och avgifter finansiera samtliga kostnader under året.
Investeringsverksamheten
Samhällsplaneringsnämnden redovisar ett investeringsutfall per 28 februari uppgående till
3,1 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. Det kan konstateras att investeringsverksamheten inte kommit igång.
Helårsprognosen bedöms följa budget.
VA-verksamheten (VA-kollektivet) redovisar ett investeringsutfall på 25,3 mkr per 28 februari. Investeringsbudgeten är därmed till mer än hälften förbrukad på två månader då
helårsbudgeten uppgår till 47,5 mkr. Till årets budget ska dock tillföras överförda anslag
från 2020 på 37,6 mkr vilket medför en totalbudget 2021 på 85,1 mkr. Helårsprognosen
bedöms följa totalbudgeten.
Exploateringsverksamheten
Verksamheten förväntas följa antagen budget som innebär att verksamheten bedrivs enligt
negativt utfall på 8 831 tkr 2021.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-09
Ekonomisk rapport SPN jan-februari 2021
Helårsprognos SPN, 2021-03-09 (inlämnad till KLK 2021-03-15)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

33

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-03-18

§ 61 forts

Dnr 2020/1051

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport februari 2021 med helårsprognos.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign
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Dnr 2021/167

Förslag till exploateringsbudget 2022 med planer 2023-2026
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsbudget för 2022
med plan för 2023–2026.
Förslaget omfattar de redan befintliga exploateringsprojekten samt nya som förvaltningen
bedömer kommer att startas upp. De ekonomiska värden som återfinns i tabellen är uppskattningar av vilka utgifter och inkomster de olika projekten förmodas ha under de kommande fem åren. Det går att ungefärligen räkna ut vilka utgifter och inkomster ett genomförande av en detaljplan kommer att ha. Det går också att planera för när infrastruktur och
liknande ska byggas ut. Det är däremot svårt att bedöma när och vilka tomter som kommer
att säljas, det som utgör projektens inkomster. Förslaget till Exploateringsbudget är därmed
behäftat med flera faktorer av osäkerhet. Generellt kan sägas, att ett projekt oftast har utgifter i början (då infrastruktur byggs ut) och inkomster under senare delen av projektet (då
infrastruktur är färdigutbyggd så att tomter kan säljas).
Vissa av projekten i tabellen beräknas komma till ett avslut under femårsperioden medan
andra lågintensiva projekt beräknas vara aktiva även efter 2026.
Budgeten visar likviditeten i exploateringsprojekten. Det innebär att de visar förvaltningens
uppskattning av ”pengar in” och ”pengar ut” för respektive projekt och kalenderår

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-09
Bilagor, exploateringsbudget
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna framlagt förslag till exploateringsbudget för 2022 med planer 20232026.

 Förslaget överlämnas till budgetberedningen.
_______
Beslutet expedieras till:
Budgetberedningen
Justerandes sign
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Dnr 2021/167

Förslag till investeringsbudget 2022 med planer 2023-2026
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden ska anta förslag till investeringar för år 2022 med planer för
2023-2026. Det antagna förslaget ska lämnas till budgetberedningen den 22 mars 2021.
Nu föreligger samhällsplaneringsnämndens förslag till fördelning av investeringsramen avseende den skattefinansierade verksamheten och för VA-verksamheten (taxefinansierad verksamhet) för år 2022 med planer 2023-2026.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-09
Bilaga förslag till investeringsbudget 2022 med planer 2023-2026
Överläggningar
Förändringar i framlagt förslag diskuteras:
12560 ökas med 500 tkr till 3500 tkr
12597 ökning med 500 tkr ger 3 mkr totalt
Cykelgarage minska med 500 tkr
Lindhaga minska med 500 tkr (år 2022)
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT



Godkänna (efter revidering enligt förda diskussioner) budgetskrivelser för investeringsbudget och exploateringsbudget 2022 – 2026
Meddela budgetberedningen att investeringsförslaget utgår ifrån att nämndens driftram ökas med 4 mkr 2022 (nivåhöjande) med anledning av regelefterlevnad.

 Överlämna budgetskrivelserna till budgetberedningen..
_______
Beslutet expedieras till:
Budgetberedningen
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Dnr 2021/201

Förfrågan om att förvärva fastighet Sandby 24:1
Ärendebeskrivning
Sveaskog kom den 8 mars 2021in med en förfrågan om Simrishamns kommun är intresserad av att förvärva fastigheten Sandby 24:1. Sveaskog har lämnat försäljningen till mäklare
men den är ännu inte ute till försäljning.
Området är inte planlagt.
Fastigheten är enligt Fastighetsregistret knappt 3,2 ha. Den har ett för kommunen intressant
och strategiskt läge.


Det finns naturvärden inom fastigheten som är intressant för reservatsbildning, i enlighet med Miljömålsåtgärd 24 och för vilket det även finns pengar avsatta. Aktuell
fastighet ligger inom område med höga naturvärden enligt Simrishamns kommuns
naturvårdsprogram, KF 2010. Naturvärden inom fastigheten är av liknande karaktär
som naturvärden inom naturreservat Mälarhusen och naturreservat Sandby backar.



Inom fastigheten finns en vändplats, i slutet av Sandby strandväg, där det idag finns
en liten parkering och där kommunen tillhandahåller soptömning. Genom ett förvärv skulle kommunen bli ägare till och få rådighet över en etablerad angöring till
badstranden mellan Borrby strandbad och Mälarhusen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-17
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar med Sveaskog.



Samhällsplaneringsnämndens ordförande ges mandat att föra nämndens talan för ett
eventuellt fullföljande i ärendet, innebärande att det innefattar även att göra framställan till kommunfullmäktige om det så krävs.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen / Kommunfullmäktige (för kännedom i detta skede)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

37

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-03-18

§ 65

Dnr 2021/28

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Laga kraft-bevis från Mark och Miljödomstolen
2. Dom, 2021-03-03, från Mark- och miljödomstolen, P 411-21
3. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-01, § 56 - Avsägelse från uppdrag som ersättare i samhällsplaneringsnämnden Lisa Andersson (S), Ny ersättare = Linda Törnblad (S)
4. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-01, § 54, försäljning av industritomten Otto
Lars 12 inkl bilagor
5. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-01, § 51 - Motion från Fredrik Ramberg
(SD), finna en lösning för att kunna ta betalt för vattenförbrukning (motionen bifalles)
6. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-01, § 50 - Motion från Fredrik Ramberg (SD)
- Gratis vattentunna till alla fastighetsägare i Simrishamns kommun (motionen avslås)
7. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-01, § 49 - Branteviks Fisk AB, längre arrendeavtal
8. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-01, § 48 - Fastighetsobjekt till försäljning
9. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-01, § 47 - Avgiftsfria uteserveringar med mera med anledning av Covid-19 (förlängning till och med 31 maj 2021) inkl bilagor
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

38

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-03-18

§ 66

Dnr 2021/29

Förvaltningschefens information
Ulf Widemark, AC drift och service: Statusrapport laddstolpar för elbilar.
Linda Larsson, biträdande planchef: Status lekplatser
Tommy Samuelsson, tf samhällsbyggnadschef:
Slutrapport för Bergstrandsväg har reviderats med anledning av ökade kostnader som ej
bokförts (personalkostnader) Tidigare redovisat utfall = en avvikelse 30 264, nu ett korrigerat utfall 34 762. En differens på 4 498 kronor.
”Skansenprojektet” – Staket som satts upp har plockats ner av kommunen.
_____

Justerandes sign
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