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§ 228

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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§ 229

Dnr 2021/26

Fastställande av föredragningslista och genomgång av ärenden
Ärendebeskrivning
Dagens sammanträde inleds med information/utbildning med kommundirektör Diana Olsson och kanslichef Anita Ipsen. Kommunalråden Jeanette Ovesson och Pia Ingvarsson är
också med på utbildningen. Därefter genomgång av ärendena på föredragningslistan.
_____

Justerandes sign
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§ 230

ParagrafNr.

Besök av kommundirektör, kanslichef och kommunalråden
Ärendebeskrivning
Kommundirektör, Diana Olsson och kanslichef, Anita Ipsen pratar om kommunens olika
styrdokument som reglerar nämndernas arbete.
Allmänt nämndreglemente är ett grundreglemente som gäller för styrelsen och nämnder i
Simrishamns kommun. Utöver detta reglemente har kommunfullmäktige beslutat om reglemente för varje enskild nämnd. Ett reglemente som reglerar ansvar och befogenheter för
respektive nämnd.
Politikerhandboken – information om den politiska organisationen inom kommunen och
vägledning, som en liten uppslagsbok
Kort genomgång av ett urval paragrafer i kommunallagen. Diskussion om urval, såsom
initiativrätt (KL 4:20), reservation (KL 4:27), protokollsanteckning (KL 6:17)
Återremiss och bordläggning (KL 6:33), jäv (KL 6:28) diskussion om olika sorters jäv
Etiska regler för förtroendevalda i Simrishamns kommun – beslutad av kommunfullmäktige den 25 januari 2021 – kort genomgång
_____

Justerandes sign
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§ 231

Dnr 2020/906

Information; Utvärdering 2021 - Handlingsplan för sommaråtgärder
Ärendebeskrivning
Linda Larsson, enhetschef offentliga miljöer och Sandra Kappeller, samordnare presenterar
en utvärdering av handlingsplanen för sommaråtgärder.
_____

Justerandes sign
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§ 232

Dnr 2021/352

Information; Utbyggnad av Galaxen
Ärendebeskrivning
Ulf Widemark, avdelningschef service, lämnar rapport om status.
Erbjudande om 20-årigt hyresavtal. Nytt förslag är 10 år med en avskrivningstid på 20 år.
(fördyrar)
Uppskattad tid för ett färdigställande är 2,5 år (bygglov, byggnation etc). Lösningar under
tiden? Kontorsmoduler? Hitta annan hyresvärd?
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

8

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-11-18

§ 233

Dnr 2021/967

Information; Österlen VA AB - Månadsrapport Simrishamn oktober
2021
Ärendebeskrivning
Nämnden har tagit del av skriftlig rapport från Österlen VA AB.
Föranleder inga beslut.
_____

Justerandes sign
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§ 234

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 2021-11-08

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 235

Dnr 2021/960

Sammanträdesdagar SPN 2022
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har lämnat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och samtliga nämnder. Kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar medan
nämnderna har att besluta om sina respektive sammanträdesdagar. Kommunstyrelsen förordar att nämnderna beslutar om sammanträdesdagar enligt central planering. Förslag föreligger enligt följande:
Sammanträdesdag torsdag kl. 08.30












27 januari 2022
24 februari 2022
24 mars 2022
21 april 2022
19 maj 2022
16 juni 2022
25 augusti 2022
22 september 2022
27 oktober 2022
17 november 2022
15 december 2022

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-08
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Fastställa sammanträdesdagar för 2022 enligt ovan.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 236

Dnr 2021/555

Taxor och avgifter 2022
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiga har fastställt, i december 2020, hur framtida hantering av Simrishamns
taxor och avgifter ska ske. Till beslutet finns det en sammanställning på kommunens taxor och
avgifter om hur de ska räknas upp årligen. Taxorna beslutas av kommunfullmäktige en gång
per mandatperiod. Övriga år fastställer respektive nämnd uppräkningen av taxor/avgifter i enlighet med PKV (PriskompensationKommunalVerksamhet, index i augusti året före). Indexuppräkningen inför 2022 uppgår till 2,2%.
Taxa/taxeområde

Uppräkning av taxan 2022

Hamntaxa

Se bilaga

Plantaxa

Se bilaga

Kart- och mättaxa

Se bilaga

Taxa för upplåtelse av
offentlig/allmän platsmark

Se bilaga

Måltidstaxa för anhörig
Taxa för felparkeringsav-

Se bilaga
Se bilaga

Justerandes sign

Indexuppräkning 2022 och fortsättningsvis
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda
med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) augusti månad året före det år taxan börjar gälla. Taxan räknas upp med
2,2% från 1 jan 2022.
En del av taxekonstruktionen kommer
kompletteras 2022 med ändringar både i
text och belopp. Denna del av taxan och
kommande förslag till ändring kommer
behandlas under 2022 och fastställs av
KF.
Timkostnaden i denna taxa är bestämd
med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) augusti månad året före det år taxan börjar gälla. Taxan räknas upp med
2,2% från 1 jan 2022
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda
med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) augusti månad året före det år taxan börjar gälla. Taxan räknas upp med
2,2% från 1 jan 2022
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda
med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) augusti månad året före det år taxan börjar gälla. Taxan räknas upp med
2,2% från 1 jan 2022.
Taxan räknas upp med PKV augusti 2,2 %
Förvaltningen återkommer med förslag till
Protokollsutdrag intygas:
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§ 236 forts

Dnr 2021/555

gifter

Taxa för kommunjägartjänster på privat mark

taxa för felparkeringsavgift till nämnden i
början av 2022. Förslaget behöver sannolikt antas av KF eftersom avgiften bedöms
höjas mer än index.
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda
med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) augusti månad året före det år taxan börjar gälla. Taxan räknas upp med
2,2% från 1 jan 2022.

Se bilaga

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-05
Taxeförslag – Hamn; Ledningsdragande verk; Plan; Kart och mät; Upplåtelse av offentlig/allmän platsmark; Måltidsavgift för anhörig; Felparkeringsavgifter; Kommunjägartjänster; VA.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Fastställa taxeförslagen för 2022, med undantag av taxan för felparkeringsavgift.



Avvakta med beslut gällande felparkeringsavgift till 2022.
Avseende denna taxa gäller 2021 års taxa tillsvidare.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret

Justerandes sign
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§ 237

Dnr 2020/1051

Ekonomisk rapport per 31 oktober 2021 med helårsprognos
Ärendebeskrivning
Driftverksamheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsplaneringsnämndens verksamhet avseende perioden januari-oktober 2021. Samhällsplaneringsnämnden redovisar ett resultat på 9.0
mkr för perioden. Utöver resultatet på 9,0 mkr finns ett nettoöverskott från exploateringsverksamheten på 3 mkr. Totalt resultat för perioden uppgår därmed till 12,0 mkr.
Nämndens helårsprognos pekar på ett överskott med 3,1 mkr.
VA-verksamheten
Verksamheten (kollektivet) redovisar ett underskott för perioden med 4,3 mkr. Anledningen är
att driftkostnaderna är högre än planerat (budget). Helårsprognosen visar på ett underskott med
2,5 mkr.
Exploateringsverksamheten
Över- eller underskott för helåret är svårt att bedöma för verksamheten då projekt kan avslutas
med under- eller överskott. För perioden januari – oktober redovisas ett överskott på 3 mkr.
Utfallet kommer sannolikt ändras för helåret efter analys av samtliga projekt.
Investeringsverksamheten
Samhällsplaneringsnämnden redovisar ett utfall på 31,9 mkr för perioden och helårsprognosen
bedöms till ett utfall på 48,8 mkr (budget 91,7 mkr).
VA-kollektivet redovisar ett investeringsutfall på 58,0 mkr för perioden och helårsprognosen
visar på 73,6 mkr (budget 84,0 mkr).

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-11
Mall – helårsprognos SPN
Mall – Excel till helårsprognos SPN
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna ekonomisk rapport per 31 oktober 2021.



Överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Justerandes sign
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§ 237 forts

Dnr 2020/1051

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 238

Dnr 2018/417

Detaljplan för Mellby 96:8 och 96:9, antagande
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att planlägga för bostäder inom fastigheterna Mellby 96:8 och 96:9 i Kivik. I prövningen ingår även att se över utnyttjande, utformning och fastighetsindelning inom fastigheterna.
Detaljplanen tas fram genom ett normalt planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).
Planområdet, beläget syd/sydöst om Killebacken och nordöst om Fabriksgatan i Kivik,
utgörs av de privatägda fastigheterna Mellby 96:8 (i söder) och 96:9 (i norr). Området omfattar cirka 2 000 kvm och ligger inom det befintliga kvarteret Kolonin.
Fastigheten Mellby 96:8 är oexploaterad och utgörs av gräs- och grusytor.
Fastigheten Mellby 96:9 är bebyggd och huvudbyggnaden utgörs av en större garagebyggnad i gul tegel med en mindre källare.
Planförslaget var föremål för samråd våren 2014, under samrådstiden inkom 19 yttranden.
Planarbetet har varit vilande i avvaktan på att reningsverket i Kivik skulle bli helt utbyggt
och vattenförsörjning skulle byggas ut med ledning från Tomelilla kommun.
Planförslaget var föremål för granskning våren 2021, under granskningstiden inkom 13
yttranden.
I kommunens översiktsplan, ligger planområdet inom befintlig tätort för Kivik. Vidare
anges i översiktsplanen att utvecklingen av bostadsbebyggelse samt förtätning ska ske i
anslutning till orter som Kivik, som har utbyggd samhällsservice. Förslaget till detaljplan
för Mellby 96:8 och 96:9 bedöms vara förenlig med intentionerna i översiktsplanen.
Planförslaget anger kvartersmark för bostadsändamål med byggrätter för nya flerbostadshus i två våningar, total cirka åtta lägenheter. Parkering anordnas inom den egna fastigheten enligt kommunens parkeringsnorm, nio platser.
Planbestämmelserna syftar till att anpassa ny bebyggelse till omgivande bebyggelsestruktur avseende skala, höjd och rumslighet. Byggnaderna får uppföras till en högsta höjd om
7,6 meter.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 238 forts

Dnr 2018/417

Två miljöundersökningar har genomförts. Slutsatsen är att detaljplaneförslaget inte bedöms
medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen ställer krav på att marken ska saneras
innan bygglov kan ske.
Finansiering
Plankostnadsavtal för planärendet är upprättat och undertecknat. Planen reglerar endast
kvartersmark varpå fastighetsägaren ansvarar för iordningsställande enligt planförslaget.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-03
Plankarta, 2021-11-03
Planbeskrivning, 2021-11-03
Granskningsutlåtande, 2021-11-03
Samrådsredogörelse, 2020-10-22
Bilagor, sammanfogat dokument
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, 2021-10-18
Översiktlig projekterings-PM & översiktlig markteknisk undersökning, 2014-03-21
Bullerutredning, 2014-03-17
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna detaljplan för Mellby 96:8-9 för antagande.

 Godkänna granskningsutlåtandet.
_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare;

Justerandes sign
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§ 239

Dnr 2021/772

Badbuss - Sommaråtgärder 2022
Ärendebeskrivning
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 17 december 2020, § 281 att
godkänna Handlingsplan för sommaråtgärder och nämnden gav också samhällsbyggnadschefen i uppdrag att påbörja arbetet enligt tidplan. Sedan dess har handlingsplanen reviderats två gånger i januari och februari 2021 och tagits upp för information inför sommaren
2021.
En av åtgärderna är att utreda möjligheten för en badbuss till kommunens stränder. Syftet
med badbussen är att avlasta parkeringssituationen sommartid vid populära badplatser,
samt kunna erbjuda inlandsorterna Sankt Olof, Hammenhög och Borrby tillgänglighet till
stränderna med kollektivtrafik.
Förvaltningen har i samarbete med Skånetrafiken tagit fram ett förslag som innebär att man
kan ta sig från inlandsbyarna till befintliga busshållplatser längs med kommunens kust under de 63 dagar då Skånetrafiken kör sommartrafik. För att Skånetrafiken ska kunna avropa
bussturen inför sommaren 2022, behöver de ha svar på frågan om hur kommunen ställer
sig till att ta kostnaden för tillköpet av busstrafik, senast i januari 2022. Kostnaden är
859 781 kronor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att kostnaderna är för stora för en bussresa som
inte bedöms locka så många resenärer med det avsedda syftet. Sträckningen inbjuder inte
till att välja bussen framför bilen för att ta sig till badplatserna. För de som inte har tillgång
till bil skulle den kunna vara ett alternativ, som till exempel ungdomar. Det finns dock
möjligheter att sträckningen kommer att utnyttjas för andra ändamål då busslinjen kommer
möjliggöra pendling från inlandsorterna till omvärlden och mellan byarna. Förvaltningen
föreslår nämnden att inte genomföra tilläggsköpet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-22
Förslag till beslut på sammanträdet – tilläggsyrkande
Lars Johansson (S): Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningar att
köra bussturer dagtid till badplatser/badställen under sommarhögsäsongen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 239 forts

Dnr 2021/772

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förslag om att inte gå vidare med tilläggsköpet för
badbuss på grund av kostnaderna och finner att nämnden beslutat bifalla förslaget.
Beslutsgång – tilläggsyrkande
Därefter ställer ordförande proposition på Lars Johanssons tilläggsyrkande och finner att
nämnden beslutat bifalla det samma.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Inte gå vidare med tilläggsköpet för badbuss på grund av kostnaderna.



Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningar att köra bussturer
dagtid till badplatser/badställen under sommarhögsäsongen.

_______

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten offentliga miljöer

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 240

Dnr 2021/650

Bortforsling av fordon, skrivelse från Fredrik Ramberg (SD)
Ärendebeskrivning
Den 3 augusti inkom Fredrik Ramberg (SD) med en skrivelse Bortforsling av fordon, som
finns att läsa i sin helhet i ärendet. Kortfattat lyfter Fredrik Ramberg fram följande punkter:
 Kommunen har en skyldighet gentemot räddningstjänst men även mot privatpersoner att hålla vägarna framkomliga vid nödsituationer.
 Simrishamns kommun bör skyndsamt ta fram åtgärder för att bortforsla fordon som
riskerar framkomligheten för räddningsfordon.
 Förslag på höjd parkeringsbot för just dessa fordon till 900 kronor och att bortforsling genomförs omedelbart, samt att fordonsägaren blir betalningsskyldig för kostnaden av bortforsling och eventuell kostnad för förvaringsplats.
 Att samhällsplaneringsnämnden inrättar en egen trafikgrupp som får i uppgift att ta
över parkeringsövervakningen och bortforslingen av fordon.
 Att samhällsplaneringsnämnden tar hjälp av vår säkerhetschef, Gabriella Westheim
för samverkan med gränskommunerna i dessa frågor.
 Att en ny trafikgrupp arbetar prioriterande mot parkeringssituationer men även kan
vara behjälplig till andra verksamheter inom kommun t.ex. gata/park.
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i Fredrik Rambergs bedömning av att det finns
stora problem, främst under sommarmånaderna, med att räddningstjänsten inte kommer
fram vid utryckningar. Det är en av anledningarna till att samhällsplaneringsnämnden och
förvaltningen prioriterar dessa frågor i Handlingsplanen för sommaråtgärder 2021-2023
och genom att redan i fjol föra fram förslaget att höja felparkeringsavgiften till 900 kronor
för fara/hinder enligt trafikförordningen, 3 kapitlet § 47 punkt 1 (Taxa för felparkeringsavgift 2021 antagen av kommunfullmäktige 2020-12-14 § 271).
Förvaltningen har varit i kontakt med Gabriella Westheim för att diskutera hur Ystad kommun hanterar frågorna och se över vilka möjligheter Simrishamns kommun har. Det framkom under detta möte att det finns skillnader då Simrishamns kommun har flera tillfartsvägar till attraktiva målpunkter som är i enskild ägo. Längs med dessa finns det inte möjlighet för kommunen att genomföra akuta bortforslingar, men på de platser där Trafikverket
eller kommunen äger tillfartsvägarna så finns det möjligheter som nu utreds inför sommaren 2022.
Kommunen saknar den spetskompetens som ett stort trafikövervakningsföretag har och
förvaltningens bedömning är att det blir svårt att skapa och bibehålla en tillräckligt hög
kompetens i en trafikgrupp med de begränsningar som finns i en sommarkommun i form
av brist på arbetsuppgifter under vinterhalvåret.
Justerandes sign
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Dnr 2021/650

Dagens avtal om trafikövervakning går ut i februari 2022 och uppdraget är ute på upphandling. Upphandlingen av trafikövervakning har utformats så att huvuddelen av övervakningstimmarna läggs under sommarmånaderna och huvudsyftet med vinterhalvårets övervakning flyttas till fordonsflytt och övervakning av trafikfarliga felparkeringar. I anslutning till sommarmånaderna finns övergångsperioder vår och höst, där trafikövervakningen
planeras att genomföras i snitt var tredje dag, med tyngdpunkt på evenemang. Genom att
ställa krav i upphandling på att det alltid ska finnas en parkeringsövervakare i Simrishamns
kommun varje dag under sommarmånaderna, bedöms problemen med felparkeringar minska, eftersom antalet böter vid felparkeringar i farliga situationer kommer att öka.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av samhällsplaneringsnämnden med
att ta fram en parkeringsutredning, vilket genom en översyn av skyltar och lokala trafikföreskrifter kommer göra det lättare att parkera rätt för kommunens invånare och besökare i
framtiden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-11-03
Bortforsling av fordon, skrivelse från Fredrik Ramberg (SD), 2021-08-03
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Med hänvisning till vad som framförs ovan i ärendet anses Fredrik Rambergs skrivelse, Bortforsling av fordon, besvarad.
_______

Beslutet expedieras till:
Fredrik Ramberg

Justerandes sign
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Dnr 2021/946

Ansökan om planbesked - Garvaren 11
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker om planbesked för fastigheten Garvaren 11. Fastigheten ägs av Kiviks express, Klas Hanssons åkeri AB, som bedriver åkeri- och lagerverksamhet.
I det planprogram som upprättas för Skansenområdet, och som antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2016, ingår fastigheten som en del av utbyggnaden och omvandlingen av
Skansenområdet. För att kunna möta efterfrågan på flerbostadshus i stationsnära, centralt
och attraktivt läge bör fastigheten Garvaren 11 bli en del av etapp 3 och planläggas för
både bostadshus och verksamheter.
Gällande detaljplan har en byggrätt som medger industribyggnader med en högsta byggnadshöjd om 10 meter. Kommunen kan genom sitt planmonopol ändra detaljplanen och
begränsa byggrätten för verksamheter.
För att ge nuvarande fastighetsägare en möjlighet att flytta sin verksamhet har kommunen
planlagt för en verksamhetsyta i Hammenhög, som Klas Hanssons åkeri, i muntliga överenskommelser, har sett som en möjlighet, då man redan i dag har en del av sin verksamhet
i anslutning till den nya detaljplanen, som vann laga kraft 2020 och har bekostats av kommunen.
Beslutsunderlag
Förvaltningen tjänsteskrivelse 2021-11-03
Ansökan om planbesked 2021-11-01
Programsamrådsredogörelse 2016-08-25
Planprogram för Skansen, 2016-04-28
Detaljplan för kv Garvaren, laga kraft 1 december 1987
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Dnr 2021/946

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Medge positivt planbesked för ny respektive ändring av detaljplan för Garvaren 11.



Planprövning sker i första hand genom normalt förfarande.

 Budgetförslag för planarbetet ska tas fram innan planarbete påbörjas.
_______
Beslutet expedieras till:
Kiviks express, Klas Hanssons åkeri AB

Justerandes sign
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Dnr 2020/783

Utbyggnad av Simrishamns station
Ärendebeskrivning
Investeringsbudget
Del från gatukostnadsutredning för Skansen
Simrishamns station hållpl tillgängl åtg
Cykelgarage och utrustning
GC-tunnel Stationen
Stenbocksgatan med entré Stationen
Skatepark

2021
960 tkr

2022

2023

2 mkr
500 tkr

1 mkr
500 tkr

500 tkr

1,2 mkr
500 tkr
1 mkr

2,5 mkr

Avsatt investeringsbudget för projektdirektivet följde inte äskade medel eller indelning
varför en ny etappindelning redovisades på samhällsplaneringsnämnden den 14 juni 2021.
Etapp 1 innehöll:
 Regionalt Superbussväderskydd – premium 12 meter (ersätter två befintliga hållplatslägen)
 Realtidsstolpe för digital resenärsinformation
 Cykelparkering på det befintliga torget
 Tillgänglighetsåtgärder
o Kontrastmarkeringar
o Räcken för trappor
o Taktila plattor
 Torget
 Cykelparkering
 Cykelgarage på nya stationstorget bakom spåren
 Sittplatser, något med bord
 Papperskorg med sortering
 Växtlighet längs med cykelvägen söder om spåren
Vilket omfattar de översta tre raderna i tabellen till en budgeterad kostnad om 4,96 miljoner kronor.
Förvaltningen gick vidare med projektering och framtagande av förfrågningsunderlag och
har beställt utrustning enligt förslaget till en total kostnad om cirka 2,35 miljoner kronor.
Arbetet beräknades uppgå till 2 miljoner kronor. Endast ett anbud kom in som låg på 5,28
miljoner kronor det vill säga ett överskridande av tillsatt budget med knappt 2,7 miljoner
Justerandes sign
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Dnr 2020/783

kronor. Samhällsbyggnadschefen har därför fattat beslut om att avbryta upphandlingen på
grund av brist på konkurrens och för att anbudet överskrider avsatt budget.
För att kunna utföra större delen av det åtagande som kommunen har beviljats medfinansieringsbidrag för så har ett avrop för den del som omfattar det regionala Superbussväderskyddet gjorts av kommunens upphandlade ramavtalskonsult för markanläggningar till en
budgeterad kostnad om 970 tkr (del 1a enligt nedan).
Förvaltningen rekommenderar att resterande del (1b) bryts ut ur det befintliga förfrågningsunderlaget och får gå ut på ny upphandling till våren för att se om marknaden har
stabiliserats och priserna på anläggningsarbeten har sjunkit igen, samt att det finns fler intresserade som väljer att lämna anbud.
Stationsutformning etapp 1a
 Regionalt Superbussväderskydd – premium 12 meter (ersätter två befintliga hållplatslägen)
 Realtidsstolpe för digital resenärsinformation
 Cykelparkering på det befintliga torget
 Tillgänglighetsåtgärder
o Kontrastmarkeringar
o Räcken för trappor
o Taktila plattor

Stationsutformning etapp 1b (Samordning med Skansen etapp II)
 Torget
 Cykelparkering
 Cykelgarage på nya stationstorget bakom spåren
 Sittplatser något med bord
 Papperskorg med sortering
 Växtlighet längs med cykelvägen söder om spåren
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-11-10
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag för etapp 1b för
Stationsområdet och om det ryms inom avsatt budget beställa arbetet i enlighet med
delegationsordningen.
_______
Justerandes sign
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Dnr 2021/950

Lokalförsörjning samhällsbyggnadsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under ett antal år ökat antalet anställda, detta gäller
såväl för personal arbetande åt Samhällsplaneringsnämnden som Byggnadsnämnden. Personalförstärkningen har och sker både bland personal som har sina arbetsplatser ute runt
om i kommunen och de som är lokaliserade på Björkegrenska gården.
Antalet anställda som nu har Björkegrenska gården som sin primära arbetsplats har nu blivit så många att möjligheterna till fungerande arbetsplatser inte kan erbjudas alla. Under
tiden med corona-restriktionerna löstes problemet genom att de som kunde distansarbetade. Vid en återgång till normala förhållande har platsbristen blivit akut då flesta i personalstyrkan återvänder till Björkegrenska gården. Ett fåtal kan och har möjlighet att till viss del
arbeta på distans, men detta löser inte fullt ut platsbristen.
För att ge medarbetarna tillgång till arbetsplatser har utrymmen för möten tagits i anspråk.
Större arbetsrum, där tidigare mindre möten kunde hållas, behöver nu istället innehålla
minst en arbetsplats till. Grupprum är nu arbetsrum.
En inventering som gjordes inför att corona-restriktionerna skulle hävas visade att det i
september 2021 fanns 53 arbetsplatser inklusive ianspråktagna grupprum. Vid samma tillfälle uppskattades behovet till 60 arbetsplatser med en marginal på 2. Utöver detta behövs
personalutrymmen och ett antal grupprum av olika storlek samt utrymmen för kopiering,
postsortering, förråd och dylikt.
I inventeringen har möjligheten till att lokalisera någon enhet utanför nuvarande lokaler
lyfts fram. Möjliga lokaliseringar är att utnyttja hyrda ytor på södra kajen, i samband med
ombyggnaden på Lindhaga tillskapa mer kontor eller se på möjligheten att genom samarbete få tillgång till delar av kultur- och fritidsförvaltningslokaler på Björkegrenska.
Gällande hyresavtal med Herrlins stiftelse för Björkegrenska gården löper till 2027-11-30
och ska sägas upp 24 månader innan avtalstidens utgång.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-04
”Samhällsbyggnadsförvaltningens lokaler höst 2021 och framåt”, 2021-10-06
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Dnr 2021/950

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


De i tjänsteskrivelsen redovisade lokalbehoven för samhällsbyggnads-förvaltningen, tillsammans med föreslagna framtida lokaliseringar, är nämndens bidrag till
lokalförsörjningsplanen 2022 – 2027 som kommunfullmäktige har att anta.



Kostnadskonsekvenser ska belysas under budgetprocessen år 2022.

_______

Justerandes sign
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Dnr 2021/968

Laddinfrastruktur i Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Laddinfrastruktur är högaktuellt och Simrishamns kommun behöver ta ställning i frågan.
Det finns vissa saker som kommunen behöver förhålla sig till:




Enligt Sveriges kommuner och regioner (tidigare Sveriges kommuner och landsting) är det olämpligt att placera laddstolpar på allmän platsmark.
En kommun ska inte konkurrera på den privata marknaden.
Ansvar att tillhandahålla tillgängliga gaturum.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att:
1. Det är olämpligt att tillåta laddinfrastruktur på offentlig platsmark eftersom kommunen inte bör konkurrera med privata aktörer eller upplåta allmän platsmark till
privata aktörer på bekostnad av allmänhetens tillgänglighet till platsen. I dagsläget
finns det ett fåtal laddstolpar på allmän platsmark som ofta felanmäls då de sällan
används vilket medför att det blir driftsstörningar på grund av fukt.
2. Laddinfrastruktur för kommunala fordon på kvartersmark bör anpassas till kommunens fordonsflotta då laddinfrastruktur som inte används ofta upplever driftsstörningar. Dessa stolpar bör låsas med kortsystem som knyts till bilarna för att förhindra missbruk och svinn.
3. Möjligheterna för kommersiell laddinfrastruktur på kvartersmark och ej planlagd
mark behöver utredas av förvaltningen. Lämpligen får Samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att se till att ett projektdirektiv tas fram under början av 2022.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-10
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Dnr 2021/968

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Ge förvaltningen i uppdrag att avveckla befintliga laddstolpar på offentlig platsmark, samt att inte sätta upp några nya laddstolpar på offentlig platsmark.



Ge förvaltningen i uppdrag att anpassa befintlig laddinfrastruktur på kvartersmark
utifrån behovet för kommunala fordon.



Ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna för att underlätta för kommersiell laddinfrastruktur på kvartersmark och ej planlagd mark i kommunen, samt att
ta fram ett projektdirektiv som ska redovisas under första kvartalet 2022.

_______

Justerandes sign
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Dnr 2021/28

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Kommunfullmäktiges beslut - Taxor och avgifter för kommunen 2022, § 194 (med
tillhörande bilagor)
2. Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 199 - GC-väg Skillinge-Hammar, Sydkustleden (med bilagor)
3. Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 195 - Taxor VA-bolag (med tillhörande
bilagor)
4. Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 197 - Delårsrapport 2021-08-31 (med
tillhörande bilagor)
5. Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 198 - Revisorernas bedömning av
delårsrapport - 2021-08-21
6. Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 193 - Driftbudget 2022-2026
7. Österlen VA AB - Justerat protokoll 2021-10-14
_____
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Dnr 2021/29

Förvaltningschefens information
Åsa Simonsson, samhällsbyggnadschef informerar:
Bidrag från Trafikverket – GC-väg Solgläntan
Bidrag från Boverket – skatepark
Medborgardialog i Brantevik – stort fokus på hastighetsbegränsningar
Medborgardialog i Kivik – stort fokus på parkeringsplatser
Hyresförluster ÖG? – BUN betalar hyra, ingen uppsägning på gång
Mossgatan, GC-väg – Projektet är pausat
”Räkbåten”, kajplats – jurist är anlitad
Övervakningskamera stationsområdet? – Ärendet kommer upp på dagordningen i december
Uppföljning av trygghetsvandring i Sankt Olof – kommer upp på dagordningen i framtiden
Ärende om regler för huvudmannaskap allmän platsmark – Ärendet är pausat
_____
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