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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 18 Dnr 2021/25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

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

_____
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 19 Dnr 2021/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av föredragningslista

Dagens sammanträde inleds med att fastställa dagordningen och genomgång av ärendena 
på föredragningslistan. Ärendena presenteras av tjänstepersoner digitalt.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

Följande ärende tillkommer vid dagen sammanträde:

Planbesked för ändring av detaljplan för del av Simris 206:1 samt del av Simrishamn 3:41 
(Simrislund)

_____
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 20 Dnr 2020/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information; Årsrapport vattenvård 2020

Ärendebeskrivning

Maria Adolfsson, kommunekolog informerar.

_____
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 21 Dnr 2019/457

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information; Tommarpsåns nedre dikningsföretag av år 1928

Ärendebeskrivning

Maria Adolfsson, kommunekolog, informerar.

_____
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 22 Dnr 2021/27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av delegeringsbeslut 

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringssnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande 
i enlighet med samhällsplaneringssnämndens delegeringsordning.

Dessa beslut ska redovisas till samhällsplaneringssnämnden. Redovisningen innebär inte att 
samhällsplaneringssnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får sam-
hällsplaneringssnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i enskilt ärende av 
den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag

Redovisade beslut, listor utskrivna 2021-02-18

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 23 Dnr 2020/933

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Mobility Management-plan (MM-plan) - ÅVS Kivik 

Ärendebeskrivning

Under sommaren, speciellt vid olika evenemang, kommer det en stor mängd besökare till 
Kivik, vilket alstrar mycket trafik och fler fordon (personbilar och husbilar) än vad som är 
hållbart. I kombination med ett stort antal varutransporter och godstrafik till och från stora 
företag i närområdet uppstår det konflikter mellan de många besökarna, de fastboende samt 
den tunga trafiken, vilket i sin tur skapar otrygghet och sämre trafiksäkerhet.  

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

I avtalet framkommer bland annat att Simrishamns kommun ska ta fram en Mobility mana-
gement-plan (MM-plan) för Kivik som utgår från näringslivets transporter och trafikstyr-
ning vid evenemang. MM-planen ska vara ett komplement till de fysiska åtgärder som Tra-
fikverket planlägger och genomför tillsammans med kommunen. 

Kommunen anlitade en konsult, Trivector, för att under 2020 ta fram en MM-plan. Under 
processen har bland annat trafikräkningar och beläggningsstudier genomförts samt en digi-
tal workshop anordnats med deltagare från Kiviks byalag, näringsliv, föreningar, Skånetra-
fiken och Trafikverket. Resultaten från trafikräkning, beläggningsstudier och workshopen 
har arbetats in i åtgärdsförslagen i MM-planen. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-02-08
Mobility management-plan för Kivik, 2021-02-03
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-02-27, §42
Projektdirektiv Åtgärder efter ÅVS Kivik, 2020-02-18
Medfinansieringsavtal – väg- och trafikåtgärder i Kivik, 2014-11-13
Åtgärdsvalsstudie ”Trafiksituationen i Kivik”, 2014-04-01

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna MM-planen.
 Godkänna förvaltningens förslag till etappindelning och finansiering enligt i ären-

det redovisad information.
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 23 forts Dnr 2020/933

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Uppdra åt förvaltningen att genomföra åtgärder i enlighet med föreslagen priorite-
ring och etappindelning, i delar som åtgärderna är finansierade.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Byalaget i Kivik (för kännedom)
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 24 Dnr 2019/764

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planmedgivande Tobisborg 1:1 och ansökan om planeringsbesked hos 
Länsstyrelse, avskrivning 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beviljade den 29 september 2019, § 203 planbesked för fastig-
heten Tobisborg 1:1 med syftet att kommunen skulle kunna lämna in en ansökan om plane-
ringsbesked till länsstyrelsen.

Ansökan omfattar del av fastigheten Tobisborg 1:1. Sökanden önskade pröva möjligheten 
att etablera ett område för en ny campinganläggning på en yta om cirka 8–9 hektar av den 
totalt cirka 15 hektar stora fastigheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen hade den 17 oktober 2019 ett planmöte med Länsstyrelsen 
i Malmö i syfte att klarlägga vilka handlingar som krävs för en komplett ansökan om pla-
neringsbesked och för att förtydliga förutsättningarna.

Länsstyrelsen såg svårigheter med att lämna ett planeringsbesked i tidigt skede av plane-
ringsprocessen i det aktuella ärendet då planärendet inte kan hanteras utan att en strategisk 
miljöbedömning görs och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Dessutom behövde det redovisas i planeringbeskedet: hur de rådande riksintressena och 
miljökvalitetsnormerna för vatten påverkas av de föreslagna åtgärderna. Området ligger 
inom vattenskyddsområde.

Vidare måste en dispens avseende artskyddet för hasselmöss (vars livsmiljö finns i områ-
det) kunna lämnas för att en detaljplan ska kunna genomföras. Länsstyrelsens bedömning 
är att möjligheten för en dispens är ytterst begränsad.

Att det aktuella området gränsar till ett Natura 2000-område gör att det kommer att krävas 
tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som kan påverka miljön i natur-
området. Kraven gäller oavsett om en verksamhet eller åtgärd sker inom eller utanför ett 
Natura 2000-område. Det är påverkan på miljön i sin helhet som ska bedömas.
Stora delar av det aktuella området ligger inom strandskydd. Länsstyrelsen kan inte se att 
det finns några särskilda skäl enligt miljöbalken för att upphäva strandskyddet inom detta 
område mot bakgrund av den föreslagna exploateringen.

Ett planeringsbesked har upprättats samt en genomgång för de konsekvenser som de plane-
rade åtgärderna medför.
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 24 forts Dnr 2019/764

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planeringsbeskedet skickades ut på samråd under perioden 19 september till den 12 okto-
ber 2020. 

 Under samrådet har inkomna synpunkter i övergripande drag berört: 
- Påverkan på naturvärden, Natura 2000, artskyddet (hasselmus), den unika naturmiljön i 
stort. 
- Positivt inställda till campingverksamhet, bra för Simrishamns kommun och turismen. 
- Negativt inställda till campingverksamhet och exploatering av området då det är en unik 
naturmiljö som exploateras och förstörs. 
- Karlstorpsvägen belastas, påverkar omkringliggande fastigheter negativt. 
- Trafiksituationen/väg 9, ökad trafik, bullerpåverkan. 
- Ev markföroreningar pga DDT – på grund av tidigare fruktodlingar. 
- Rikt fornlämningsområde – risk för stor påverkan på arkeologiska värden.
- Olämpligt ur VA-synpunkt, bl a på grund av vattenskyddsområde för vattentäkt. 
- Campingverksamhet bedrivs ofta i dygnetruntbelysta områden vilket kommer att bidra till 
en störning för djurlivet genom oönskade ljusföroreningar. 

Den 21 oktober 2020 skickades planeringsbeskedet, med tillhörande dokument, in till 
Länsstyrelsen.

Den 2 december inkom Länsstyrelsen med svar om att kompletteringar behövde tillföras 
handlingarna. 

Sammanfattningsvis behövde följande frågor förtydligas/redovisas djupare
för att Länsstyrelsen ska kunna göra en bedömning: 

- Kommunen behöver göra en bedömning av hur avrinningen inom området
kommer att påverkas vid ett genomförande av den föreslagna
exploateringen, för att bedöma om infiltration är möjlig. Om det inte är
möjligt behöver kommunen visa hur dagvattenhanteringen annars är tänkt
att ske. Det behöver också klargöras om området kommer att ingå i
kommunalt verksamhetsområde för dagvatten.

- Det framgår inte av handlingarna hur kommunen avser att säkerställa att
föroreningar beroende på campingverksamheten inte når vattentäkten.

- Det framgår inte hur spillvattenhantering ska säkerställas för området.
- Det framkommer i redogörelsen av inkomna synpunkter att det kan finnas

risk för att marken inom området är förorenat av DDT, då området tidigare
utgjorts av frukt/äppelodling. Detta behöver relateras till hanteringen av
dagvatten samt miljökvalitetsnormer för vatten.

Kommunen hade ett möte med fastighetsägaren den 8 januari 2021 om ärendets fortsätt-
ning. Fastighetsägaren visade ett alternativ med minskad exploateringsyta, vilket kommu-
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 24 forts Dnr 2019/764

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

nen skulle stämma av med Länsstyrelsen om, om det innebar minskade utredningar/kom-
pletteringar. 

Länsstyrelsen återkopplade den 15 januari 2021 att de fortfarande ser samma omfattning på 
utredningar/komplettering i ärendet, trots minskat exploateringsområde. 

Detta informerades fastighetsägaren om, vilken då återkom om att planärendet önskas av-
skrivas. 

Finansiering
Fastighetsägaren debiteras för nedlagda kostnader enligt upprättat plankostnadsavtal. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-19
Fastighetsägarens bekräftelse om att avsluta ärendet, 2020-01-19
Återkoppling från Länsstyrelsen efter möte, 2020-01-15
Begäran från Länsstyrelsen om komplettering avseende planeringsbesked för Tobisborg 
1:1, 2020-12-02 
Redogörelse inkomna synpunkter under samrådstiden, 2020-10-21
Begäran om planeringsbesked för Tobisborg 1:1, 2020-08-21
Konsekvenser för åtgärder inom Tobisborg, 2020-08-26

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Planärendet avskrivs. 
 Fastighetsägaren debiteras för nedlagda kostnader. 

_______

Beslutet expedieras till:
Håkan Mårtensson
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 25 Dnr 2017/34

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99, antagande 

Ärendebeskrivning

Fastighetsägarna till Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 har under åren 2008–2010 begärt 
planmedgivande för bostadsbebyggelse. Under 2011 begärde även fastighetsägare till Sim-
ris 16:153 planmedgivande för bostadsbebyggelse inom fastighetens östra del.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2011, § 103, att medge planprövning för fastighe-
terna Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 i ett samordnat planarbete. Vidare beslutade kom-
munstyrelsen den 17 oktober 2012, § 340, att medge planprövning för Simris 16:153, norr 
om Styrmansgatan. För detta område beslutades samtidigt att befintligt skogsområde sär-
skilt ska beaktas vid upprättandet av detaljplan. Planprövningen hanterades i ett samordnat 
planarbete, som sedan har delats upp i två processer efter att Simris 16:153 visat sig vara 
ett komplext område. Därav prövas nu Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 för sig.

Arbetet inleddes med ett gemensamt planprogram som var ute på samråd mellan den 1 
september - 10 oktober 2014. Kommunstyrelsen godkände den 6 augusti 2014, § 92, plan-
program för fastigheterna Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och Simris 16:153 i Brantevik för 
programsamråd.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 januari 2017, § 19, att godkänna samråds-
handlingarna för utskick. Detaljplanen var mellan den 4 februari och den 17 mars 2017 
utställd för samråd och under denna period inkom det 18 yttranden. Genom samrådsredo-
görelsen framgår i huvudsak följande synpunkter:

 Då det redan finns en outnyttjad planreserv för enbostadshus i Brantevik behöver 
tydligare motiv för ytterligare planläggning för detta ändamål ges.

 För de riksintressen som berör planområdet behöver konsekvens-beskrivningen ut-
vecklas.  

 Likaså behöver bullerfrågan förtydligas. 
 Den föreslagna vägdragningen inom planområdet ses både som positiv och överflö-

dig varpå en översyn kan vara nödvändig. I samband med denna översyn ses också 
övertagandet av mark över så att rätt ägarförhållande råder för rätt ändamål. 

 Det finns en tro om att Simrishamns kommun är en exploatör som ska stå för kost-
nader i samband med genomförande av detaljplanen, men så är inte fallet. Planmed-
givande har sökts av ägarna till de tre fastigheterna och de är på deras begäran som 
planen tas fram. Följaktligen är det också fastighetsägarna som ska finansiera ex-
empelvis byggnation av gatunätet och nergrävning av luftledning och anläggnings-
avgifter VA.
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 25 forts Dnr 2017/34

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 8 juni 2017, § 103, planhandlingarna för 
granskning. I granskningshandlingarna nr 1 prövades markens lämplighet för ny bebyggel-
se innehållande friliggande bostadshus (med 9 tomter) samt allmän platsmark i form av 
lokalgator och en gång- och cykelväg. Planen var ute på granskning under perioden 17 juni 
- 28 juli 2017. I yttrandet från Miljöförbundet påtalades en risk för DDT-förorening i mar-
ken då delar av planområdet bestått av fruktodling.

Detaljplanen behövde gå ut på en andra granskning då för lång tid gått sedan första gransk-
ningsperioden. Den långa tiden beror på att kommunen har avvaktat planarbetet i väntan på 
undertecknat plankostnadsavtal från samtliga inblandade fastighetsägare.

En DDT-utredning har upprättats av DekaEnviro AB. Den utförda undersökningen visar på 
förhöjda halter av DDT, kadium, bly, zink och PAH-H. Påvisade halter av DDT överskri-
der Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (bland annat bostä-
der). 
På plankartan har bestämmelse införts om att startbesked inte får ges förrän påtalad mark-
förorening är avhjälpt. 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade att godkänna planhandlingarna för granskning nr 2, 
den 26 november 2020 § 255. Planen var föremål för granskning under perioden 5 decem-
ber till den 9 januari 2021. Inkomna yttranden har handlat om att va-situationen behöver 
förtydligas, plankartan har förtydligats enligt Lantmäteriets synpunkter. Andra synpunkter 
som inkommit handlar om oro för att Branteviks dikningsföretag ska påverkas negativt. 
Länsstyrelsen har inte några formella synpunkter på planförslaget utifrån deras prövnings-
grunder enligt 11 kap. plan- och bygglagen.

Detaljplanen prövar markens lämplighet för ny bebyggelse innehållande friliggande bo-
stadshus (med 9 tomter) samt allmän platsmark i form av lokalgata och naturmark. Planbe-
stämmelser inom kvartersmarken reglerar tomtstorlek, utformning och utseende gällande 
bostadsbebyggelsen. Inom allmän platsmark har en bestämmelse avseende befintlig sten-
mur införts.  

Planområdet omfattas inte tidigare av detaljplan och i översiktsplanen är området utpekat 
som utbyggnadsområde för bostadsändamål. 

Planområdet omfattas av riksintresse för kustzon, turism och rörligt friluftsliv, naturvård 
samt kulturmiljövård. Området omfattas även av landskapsbildskydd. 
Planområdet ligger i norra Brantevik och gränsar i öster och norr till bebyggda områden. 
Området omfattar cirka 1,3 hektar mark. Planområdet utgörs till största del av privatägd 
mark. Till planområdet hör även delar av den kommunala fastigheten Brantevik 36:6 som 
utgör kommunal vägmark inom och i anslutning till området.
Planprövningen sker genom normalt planförfarande. 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 25 forts Dnr 2017/34

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planen var uppe för beslut om antagande den 28 januari 2021 § 9, men blev återremitterad 
till samhällsbyggnadsförvaltningen för att, ”i samråd med Österlen VA, utreda förutsätt-
ningarna för byggnation med anledning av att området är vattensjukt.”

I samråd med Österlen VA har följande frågor utretts:
1. Områdets eventuella risk för att vara vattensjukt
2. Risk för påverkan på Branteviks dikningsföretag
3. Spillvattennätets/VA-kapacitetspåverkan
4. Dagvattenpåverkan på omgivande fastigheter

Nedan redovisas svaren på uppkomna frågor:

1. Områdets eventuella risk för att vara vattensjukt

En geoteknisk utredning upprättades 2015 (Översiktlig projekterings PM geoteknik, Swe-
co). Vid denna tidpunkt var även fastigheten Simris 16:153 inkluderad i planområdet och 
omfattas därför av utredningen. Simris 16:153 har sedan utgått från aktuell planprövning 
och ingår inte planområdet. 

I den geotekniska utredningen redovisas att grundvattennivåerna är höga inom den sydöst-
ra delen av Simris 16:153. Inom aktuellt planområde redovisas att uppmätta grundvattenni-
våer inte är höga.  
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 25 forts Dnr 2017/34

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Inom aktuellt planområde bedöms risken för att området skulle vara vattensjukt som låg – 
däremot ligger fastigheten Simris 16:153 som tidigare var inkluderad i planområdet inom 
område som kan vara vattensjukt. Det finns därmed ingen risk för att bebygga aktuella 
område med bostäder sett i frågan om eventuellt vattensjukt område. 

Den geotekniska utredningen ger följande rekommendationer:
Förutsättningar för grundläggning av nytt exploateringsområde bedöms som fördelaktigt 
inom de aktuella fastigheterna. Jordlagren utgörs huvudsakligen av fasta jordlager av sand-
morän. Slutligt val av grundläggning kan ske när byggnaders utformning och laster är kän-
da.

I den geotekniska utredningen görs bedömningen att förutsättningar för lokalt omhänderta-
gande av dagvatten är möjligt inom aktuellt planområdet. 

Vidare tar den geotekniska utredningen upp att man generellt inte kan förvänta sig några 
betydande stabilitetsproblem för planerade konstruktioner. 

2. Risk för påverkan på Branteviks dikningsföretag
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 25 forts Dnr 2017/34

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Det finns två dikningsföretag i Brantevik, Gisöv nr 17 och Branteviks dikningsföretag. 
Gislöv 17 övergår i Branteviks dikningsföretag innan anslutning till kommunal dagvatten-
ledning som slutligen leds ut i Östersjön. Utloppet ligger strax norr om södra hamnen. Dik-
ningsföretagen är inte sammankopplade med spillvattenledningsnätet i Brantevik. Spillvat-
tenledningsnätet ska endast ta emot hushållens spillvatten från toaletter, bad, disk och tvätt. 
Dagvatten och dräneringsvatten ska ledas till dagvattenledningsnätet.

planområdet
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 25 forts Dnr 2017/34

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Dagvattenledningsnätet vid den aktuella detaljplanen är inte sammankopplat med spillvat-
tenledningsnätet. Dagvattenledningsnätet som belastas av det aktuella planområdet är inte 
sammankopplat med det dagvattenledningsnät som dikningsföretagen är kopplade till. 
Dagvatten från planområdet leds istället via ett annat dagvattenledningsnät ut i Östersjön i 
höjd med det aktuella planområdet i norra Brantevik. Österlen VA konstaterar att det inte 
finns någon risk att dikningsföretaget blir negativt påverkad av planerad exploatering. 

3. Spillvattennätets/VA-kapacitetspåverkan

VA-avdelningen, numera Österlen VA, har varit remissinstans under planprocessen. De-
taljplanen medför att vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar måste byggas ut inom 
planområdet så att de tillkommande fastigheterna ska kunna anslutas. Befintligt lednings-
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 25 forts Dnr 2017/34

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

nät och anläggningar beräknas ha tillräcklig dimension och kapacitet för att hantera de till-
kommande hushållen.

Kostnader
Kostnad för utbyggnad av VA-ledningsnätet ska täckas av intäkterna från anläggningsav-
gifterna. Fastighetsägare inom verksamhetsområde är avgiftsskyldiga för de vattentjänster 
som verksamhetsområdet omfattar dvs vatten, spillvatten och dagvatten. Utbyggnaden om-
fattar sju fastigheter vilket ger följande anläggningsavgifter enligt 2021 års VA-taxa:
Anslutning till vatten, spillvatten och dagvatten: 7 st x 126 414 kronor = 884 898 kronor 
exkl. moms.

Ledningsdragning är ännu inte bestämd och beror till viss del på eventuella anslutningar av 
andra fastigheter som ligger utanför planområdet. 

Enligt översiktlig projekterings PM geoteknik från 2015 förekommer det en del sten och 
block i de fasta jordlagren i området samt i de undersökta sydöstra delarna ytligt grundvat-
ten. Den geotekniska undersökningen omfattar ett större område än vad aktuellt planområ-
de utgör. Provpunkterna i det område som utgör det aktuella planområdet visar inte på yt-
ligt grundvatten. 

Projektstart initieras av samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid innan genomförande för 
att säkerställa att det finns resurser att tillgå på Österlen VA. Projektering och anläggning 
av VA-ledningar och förbindelsepunkter samordnas. 

4. Dagvattenpåverkan på omgivande fastigheter

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten, spillvatten och dagvatten 
vilket innebär att varje hushåll inom planområdet ska anslutas till av kommunen upprättade 
förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten. Fastighetsägare uppmuntras dock 
till att ta hand om så mycket dagvatten som möjligt inom den egna fastigheten t.ex. genom 
infiltration eller genom uppsamling till bevattning. Fastighetsägaren får dock inte avleda 
eller hantera dagvattnet på så sätt att det medför problem för andra fastigheter.
Fastigheten Simris 16:153 kommer således inte påverkas negativt av dagvatten från plan-
området då samtliga fastigheter ansluts till det kommunala dagvattennätet. Eventuellt över-
flödigt dagvatten kommer då tas upp i dagvattensledningsnätet och kommer inte belasta 
Simris 16:153. 

Den i planen föreslagna bebyggelsen är, i enlighet med 2 kap. 3 § PBL, lokaliserad till 
mark som är bedöms som lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa, säker-
het och trafik. Avvattning är inte en fråga som regleras i plan men måste lösas i enlighet 
med kommunens ansvar enligt 6 kap. 18 och 21 §§ PBL. De ändringar av förutsättningarna 
för avvattning av området
som detaljplanen till viss del medför, är inte av den omfattning att den leder till att
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 25 forts Dnr 2017/34

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

avvattningen inte kan lösas.

Finansiering
Plankostnadsavtal är undertecknat av alla inblandade parter. Kostnader faktureras efter det 
att detaljplanen har antagits.  

Kostnader för fastighetsbildning (lantmäteriet) fördelas mellan fastighetsägarna.

Samtliga genomförandeavtal är inkomna och undertecknade av berörda fastighetsägare.

Konsekvenser
Konsekvensen om detaljplanen inte antas är att de föreslagna nio bostadstomterna inte kan 
styckas av och bebyggas i överenstämmelse med detaljplanens bestämmelser och intentio-
ner. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-04
Antagandehandlingar (plankarta, planbeskrivning), 2021-01-13 – 2021-01-15
Granskningsutlåtande 2, 2020-02-08
Genomförandeavtal (ett av flera original med identiskt avtalsinnehåll, samtliga exploatörer har 
undertecknat men på var sitt original)
Överenskommelse om fastighetsreglering (ett av flera original med identiskt avtalsinnehåll, 
samtliga fastighetsägare har undertecknat men på var sitt original)
Exploateringskalkyl, 2020-11-13 
DDT-utredning, 2020-11-03
Översiktlig projekterings PM geoteknik, 2015-11-11

Jäv

Gunilla Tynell (L) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ären-
det. I hennes ställe tjänstgör Lage Engebo (M).

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna granskningsutlåtande 2. 
 Godkänna planhandlingarna för antagande. 
 Godkänna genomförandeavtalet och överenskommelsen om fastighetsreglering. 

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägarna för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99, 36:1
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 26 Dnr 2020/248

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för fastigheten Rönnebröd 6:70, St Olof, antagande 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen inkom den 26 mars 2020 med en begäran om planbesked 
för fastigheten Rönnebröd 6:70 i Sankt Olof. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 april 2020, § 248, att ge positivt planbesked. 

Syftet med detaljplanen är att prova lämpligheten i att tillåta flerbostadshus och radhus på 
fastigheten, Rönnebröd 6:70, som idag är planlagd som område för bostadsändamål, fri-
stående hus om högst en (1) våning. Under en längre tid har fastigheten avsedd för villa-
tomter varit till salu. Marken är kommunägd och med den ökade efterfrågan på lägenheter, 
anser kommunen att det är i det allmännas intresse att även tillåta flerbostadshus inom fas-
tigheten.
Planförslaget ansluter till nämndmålen Levande landsbygd och Hållbar effektiv resurshan-
tering.
Detaljplanen anpassas i stort till angränsande detaljplaner. Planområdet berör enbart kvar-
tersmark för bostadsändamål.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-12
Planbeskrivning, 2021-02-12
Plankarta, 2021-02-12
Miljöundersökning reviderad, 2021-02-12
Granskningsutlåtande, 2021-02-12
Samrådsredogörelse, 2020-11-13

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna detaljplan för Rönnebröd 6:70 för antagande.
 Godkänna granskningsutlåtande.
 Godkänna exploateringskalkyl.

_______
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 27 Dnr 2017/970

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 april 2015, § 45 att en ny detaljplan ska tas 
fram över Kiviks hamn. Bedömningen var att ny detaljplan behöver prövas för hamnområ-
det i Kivik eftersom områdets markanvändning behöver regleras i förhållande till verklig-
heten. 

Ett planprogram, som ger en övergripande helhetsbild för hela hamnområdet, har upprät-
tats. Planprogrammet godkändes av samhällsbyggnadsnämnden för samråd den 23 septem-
ber 2015, § 142. Beslut togs att hamnområdet skulle delas in i mindre etapper där respekti-
ve etapp genomförs med normalt planförfarande. Detta är en den andra etappen för att ut-
veckla Kiviks hamn.

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

Syfte
Syftet med denna detaljplan är att reglera markanvändning, för att delar av de aktiviteter 
som råder i området blir planenliga, dessutom är ambitionen att skapa förutsättningar för 
framtida utveckling. 
Gällande detaljplaner från 1948 och 1970 anger hamnändamål samt allmänt- och idrottsän-
damål för området. Dessa planbestämmelser är otidsenliga och hanterar inte hamnens nu 
mer offentliga karaktär på ett bra sätt varpå ny detaljplan för området tas fram. Planen ska 
även verka för att möjliggöra för ett bättre flöde av människor och fordon. 

Planprövning sker genom standardförfarande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att samråd kan ske under våren 2021, granskning 
kan ske under sommar och höst 2021 och att ett antagande ska kunna ske till årsskiftet 
2021/22.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-16
Plankarta, 2021-02-17
Planbeskrivning, 2021-02-17
Miljöbedömning, 2021-02-17
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 27 forts Dnr 2017/970

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Miljökonsekvensbeskrivning, 2021-02-17

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna planförslag för samråd.
 Godkänna miljöbedömning.
 Godkänna miljökonsekvensbeskrivning.

_______
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 28 Dnr 2020/654

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av detaljplan Baskemölla 78:1 och 104:7, granskningshandling 

Ärendebeskrivning

Fastighetsägare till Baskemölla 78:1 lämnade den 22 juli 2020 in en ansökan om planbe-
sked.

Planbesked beviljades av samhällsplaneringsnämnden den 27 augusti 2020, § 55, för änd-
ring av fastighetsplan i syfte att kunna överföra mark från fastigheten Baskemölla 104:7 till 
78:1, genom en fastighetsreglering.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 november 2020, § 263, att godkänna detaljplane-
handlingar för samråd. Detaljplanen var mellan den 5 december till den 9 januari 2021 utställd 
för samråd och under denna period inkom det 14 yttranden.

Fastigheten Baskemölla 78:1 är belägen längs Frans Löfströms väg i södra delen av Baske-
mölla. Aktuell tomtyta är cirka 40 m² och är redan idag i praktiken en del av fastigheten 
Baskemölla 78:1:s trädgård/tomtplats.

Gällande stadsplan/detaljplan från 1949, anger att den aktuella tomtytan till största delen är 
mark som inte får bebyggas.

Gällande fastighetsplan, tomtindelning (Pilen) från 1966 anger tomter och gränser i kvarte-
ret. 

Ändring av fastighetsplanen prövas genom en detaljplaneprocess, detaljplanen för området 
fortsätter att gälla. Ändringen prövas genom ett standardförfarande.
På fastigheten finns det idag ett bostadshus och tre komplementbyggnader. Hela fastighe-
ten är i kommunens översiktsplan utpekat område för bostadsutveckling och förtätning. 
Ändring av fastighetsplan överensstämmer med översiktsplanens intentioner och bedöms 
inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Finansiering
Plankostnadsavtal är upprättat och undertecknat. Planen reglerar endast kvartersmark varpå 
fastighetsägaren ansvarar för iordningställande och kostnader för kommande fastighetsre-
glering enligt planförslag. 

Konsekvenser
Föreslagen ändring innebär att tomtindelningen för aktuella fastigheter kommer att över-
ensstämma med fastighetsplanen efter fastighetsreglering.
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 28 forts Dnr 2020/654

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsplaneringsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-08
Samrådsredogörelse, 2021-02-12
Plankarta och planbeskrivning, 2021-02-09
Miljöundersökning, 2020-10-01
Fastighetsplan/tomtindelning för Pilen, 1966-12-06
Stadsplan för Baskemölla, 1949-12-02

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna samrådsredogörelsen.
 Godkänna planhandlingarna för granskning.

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägarna till Baskemölla 78:1
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 29 Dnr 2018/339

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Arkitektur- och kulturmiljöprogram för Simrishamns kommun, sam-
rådshandling 

Ärendebeskrivning

Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet är ett tillägg till Simrishamns kommuns översiktsplan. 
Syftet är att skapa ett inspirerande Arkitektur- och kulturmiljöprogram för hela Sim-
rishamns kommun. Programmet ska tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- och 
gestaltningsfrågor, samt stimulera till dialog om de värden som kan skapas genom arkitek-
tur. Programmet ska kunna användas av alla berörda; tjänstemän, privata aktörer och in-
tresserade medborgare och besökare. Det ska vara enkelt att förstå och lätt att följa. Slut-
produkten ska vara inbjudande och innehålla stor del bilder och illustrationer för att kom-
municera väl med läsaren.
För att uppfylla detta så presenteras Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet med hjälp av 
kartor, bilder, illustrationer och text i en så kallad storymap, en GIS-karta (geografiskt in-
formationssystem), vilket innebär att den är helt digital. 

Innehållet är indelat i 10 flikar:
 Välkommen läsare! - Här får du en kort bakgrund till hur programmet vuxit fram.

 
 Riksintresse - Här finns information i form av text och karta över de nationellt utpe-

kade områdena för riksintresse för kulturmiljövård. Totalt har vi åtta områden som 
berörs. Här finns kommunens ställningstaganden för att inte riksintresset påtagligt 
ska skadas. Våra byggnadsminnen finns även presenterade under denna flik.

 Regionala intressen - Här finns information i form av text och karta över de regio-
nalt utpekade områdena för särskild värdefulla kulturmiljöer samt kulturmiljöstråk. 

 Landskapsanalys - Här finns information i form av text och karta över tre land-
skapstyper i vår kommun. Landskapsanalysen och temalandskapen i nästa flik 
fångar upp landskapen mellan de inventerade orterna. 

 
 Temalandskap - Under denna flik redogörs det för elva temalandskap som berättar 

delar av Simrishamns kommuns bakgrundshistorisk och förklaringar till varför 
landskapet ser ut som det gör idag. Tillsammans med landskapsanalysen fångas 
landskapen mellan de inventerade orterna upp. 

 Arkitekturstilar - Här presenteras exempel på arkitekturstilar från olika tidsepoker 
som finns representerade i Simrishamns kommun.
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 29 forts Dnr 2018/339

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Orter A-Ö - Under denna flik får du en kulturhistorisk tillbakablick samt en nutids-
bild över respektive ort följt av riktlinjer och karaktärsdrag som kan ge inspiration 
till hur du kan bygga nytt eller bygga om. Varje ort har även utpekade områden 
som visar särskilt värdefull miljö (Plan- och bygglagen PBL §8:13). Även tema-
landskap och arkitekturstilar finns presenterade för varje ort.

 
 Riktlinjer takkupor och takfönster - gäller våra kustnära orter. Notera: Denna flik 

innehåller information som redan är politiskt beslutad. Riktlinjer För Baskemölla 
och Brantevik togs i Myndighetsnämnden 2017/526, för resterande orter som be-
rörs gäller antagna riktlinjer från 1985.

 
 Översiktskarta - här finns all data samlad som presenteras under de olika flikarna. 

Här kan du tända och släcka olika lager för att se vad som berör just det område 
som intresserar dig. Här kan du också läsa mer om olika funktioner i kartan och hur 
du kan navigera i kartmaterialet

 Tyck till här - under samrådstiden har du möjlighet att lämna dina synpunkter via 
ett formulär i denna flik.

Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet nås på följande länk: https://sim-
rishamn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b1545cc-
de0ee4adab5fca017ec7de3dc

En undersökning av betydande miljöpåverkan har tagits fram. Syftet är att integre-
ra miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främ-
jas. En miljöbedömning är den process där kommunen identifierar, beskriver och 
bedömer vilka miljöeffekter förslaget kan komma att få och ska alltid tas fram i en 
planprocess.

En konsekvens av utförd inventering av totalt 37 orter (inklusive Simrishamn) är 
att gränserna för utökat lovplikt kan komma att revideras något eftersom gränser-
na för särskild värdefull kulturmiljö justerats.

Samrådstiden kommer sträcka sig över två månader i anslutning till att beslut fat-
tas om samråd.
Samrådsmöten kommer att ske digitalt.

Beslutsunderlag

Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet, 2020-02-12 
Miljöbedömning, 2020-02-12

28



Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 29 forts Dnr 2018/339

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna Miljöbedömning för Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet.
 Godkänna Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet för samråd.
 Aktuella handlingar (länken) ska skrivas ut i PDF-format och läggas till i ärendet.

_______

Beslutet expedieras till:
Byggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 30 Dnr 2021/92

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsför-
sörjning för fastigheten Viks Fiskeläge 1:32 

Ärendebeskrivning

Detaljplan för Viks Fiskeläge 1:32 vann laga kraft 2013-10-11. Syftet med detaljplanen är 
att möjliggöra ny bostadsbebyggelse väster om Viks Fiskeläge och norr om Djupadals 
golfbana. Fastigheten Viks Fiskeläge 1:32 ligger idag utanför verksamhetsområde för all-
mänt vatten och avlopp. Innan utbyggnad av allmänt vatten och avlopp kan utföras och 
förbindelsepunkter upprättas till de aktuella fastigheterna måste verksamhetsområde för 
allmän vatten- och avloppsförsörjning fastställas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-15
Kartbilaga VO hela kommunen utskrift 2021-02-04 Vik 
Exploateringsavtal Viks Fiskeläge 1:32, KF 2013
Plankarta och illustrationskarta, laga kraft 2013-10-11

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för Viks Fis-
keläge 1:32, i enlighet med redovisat kartmaterial.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Fastighetsägare till Viks Fiskeläge 1:32 (för kännedom)
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 31 Dnr 2019/567

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Policy och riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark 

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 26 november 2020, § 271 att remittera förslag 
om Policy och riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark till samtliga politiska 
partier för synpunkter senast den 15 januari 2021.

Synpunkter har inkommit från Österlenmoderaterna den 14 januari 2021.

Förvaltningen har därefter reviderat Policy och riktlinjer för huvudmannaskap för allmän 
platsmark. Ändringarna är markerade i beslutsunderlaget.

Förvaltningen har låtit styrdokumentet kvarstå som Policy och riktlinjer då styrdokumentet 
berör ett flertal nämnder och riktlinjer kan vända sig till en eller flera nämnder.

En enskild väghållare som erhåller statsbidrag är skyldig att hålla vägen öppen för allmän 
trafik. I vissa, särskilda fall, har en ägare till en enskild väg med statsbidrag trots det rätt att 
begränsa trafiken på sin väg. Det kan gälla till exempel genom bestämmelser för största 
bredd, längd eller vikt. Sådana bestämmelser måste dock vara godkända av Trafikverket 
för att inte statsbidraget ska påverkas.

Huvudmannaskapet för allmän platsmark skiljer sig idag åt mellan olika samhällen inom 
kommunen. En del är planlagda med kommunalt huvudmannaskap för allmän plats och en 
del med enskilt huvudmannaskap. Skillnaderna utgår ifrån att Simrishamns kommun tidi-
gare bestått av flera mindre kommuner med olika syn på kommunens ansvar för drift och 
underhåll av vägnätet. 

Lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen är grundläggande principer som 
har betydelse för kommunal verksamhet. Likställighetsprincipen innebär att kommunen 
ska behandla sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 september 2018, §§ 176, 177, att ge förvalt-
ningen i uppdrag att utforma förslag till riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats-
mark och för enskilda vägar i samtliga större samhällen inom Simrishamns kommun uti-
från en analys och utredning av befintliga förhållanden. 
I avvaktan på riktlinjerna beslutades även att inte upprätta några nya detaljplaner med 
kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark inom Vitemölla och Vik.

31



Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 31 forts Dnr 2019/567

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Samhällsplaneringsnämnden tog den 18 juni 2019, § 146, beslut om projektdirektiv för Po-
licy för huvudmannaskap för allmän platsmark, och en konsult upphandlades för att genom-
föra en inventering som skulle ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Mattias Borgström, Svefa AB presenterade vid samhällsplaneringsnämndens sammanträde 
den 14 september 2020, § 173 underlag som Svefa, på uppdrag av kommunen arbetat fram. 
Underlaget består av en inventering och inledande redogörelser över hur frågan i dagsläget 
ser ut inom kommunen, vad gällande lagstiftning och tillämpningen av denna samt anger 
hur frågan hanteras i andra kommuner.

Med stöd av ovanstående underlag har förvaltningen har tagit fram ett förslag till Policy 
och riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark, som ska ligga som underlag i alla 
planprocesser och ärenden som rör utredning gällande ansvar för huvudmannaskap inom 
Simrishamns kommun. Policyn ska tydliggöra när det finns skäl att frångå ett kommunalt 
huvudmannaskap utifrån redovisade riktlinjer. 

Finansiering

Då områden som har enskilt huvudmannaskap, och som enligt denna policy bör ha kom-
munalt huvudmannaskap, ska planläggas, bör samtliga kostnader för omställningen belasta 
de som önskar och ska nyttja förändringen, det vill säga oftast ägare till fastigheter med 
andelstal i berörd vägförening. Även kommunen kan vara berörd fastighetsägare med an-
delstal. I sådana fall kommer kommunens kostnader att motsvara kommunens andel i an-
läggningen.

Konsekvenser

Det skapas en likvärdig och tydlig fördelning gällande vilka ekonomiska och övriga an-
svarstaganden som gäller för den enskilde.

Det kan uppstå kostnader för den enskilde vid ett kommunalt övertagande av huvudmanna-
skapet, exempelvis för planändring, upprustning av gator och övriga allmänna platser, lant-
mäteriförrättningar och ev. inlösen av mark.

Kommunen kan komma att behöva resurser för att fullt ut följa föreslagen policy och rikt-
linjer i de fall ansvarsfördelningen av skötsel och ägande för allmänna ytor inte följer poli-
cyn och riktlinjerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-02-15
Remissvar från Österlenmoderaterna 2021-01-14
Förslag till Policy och riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 31 forts Dnr 2019/567

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

PM Policy för huvudmannaskap för allmän platsmark Simrishamns kommun, Skåne län, 
Svefa, 2020-09-14
Policy styrdokument, KF 2017-02-27

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för att klargöra och utre-
da en samlad kostnadsbild vad det skulle innebära för kommunen med kommunalt 
huvudmannaskap, kostnader för planläggning samt hur mycket bidrag som betalas 
ut som vägbidrag, kommunalt/statligt.

 Begreppen policy och riktlinjer bör också tydliggöras.
_______
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 32 Dnr 2019/1029

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för etableringar inom Simrishamns tätort 

Ärendebeskrivning

Kort sammanställning av utgångspunkter för riktlinjerna enligt slutrapport:

 Det är viktigt att handeln i Simrishamn hanteras som en sammanhållen marknads-
plats som ett tydligt destinationsalternativ för shopping och upplevelser.

 Handeln bör samlas till ett eller så få ställen som möjligt. Det är aldrig en fördel 
med en splittrad handelsstruktur, varken för aktörer eller konsumenter.

 Nyetablering av handel i Simrishamns bör ske i områden där det redan idag bedrivs 
handel, vilket är möjligt utifrån att kommunen har en stor plan- och markreserv i 
anslutning till befintlig handel, och inte på någon ytterligare extern lokalisering. 
Nyetableringar av handel bör vara främst sällanköpshandel som inte lämpar sig för 
stadskärnan. Större etableringar av dagligvaruhandeln bedöms vara mättat under 
prognosperioden (2035).

 Ett gott utbud av kommersiell service stärker stadskärnans attraktionskraft för såväl 
boende som för besökare. På lång sikt kan stadskärnan bli än mer attraktivt genom 
utveckling av hamnområdet. Det kan skapas fler möjligheter för besökare att strosa 
runt och bli kvar på platsen och den ökade efterfrågan på unika upplevelser och köp 
kan bemötas.
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§ 32 forts Dnr 2019/1029

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanfattning av förslag till Riktlinjer för etableringar inom Simrishamns tätort:

Stadskärnan, fokus
 Handel och annan kommersiell service bör i första hand utvecklas i stadskärnan 

längs Storgatan och Stortorget.
 Om/när hamnområdet blir tillgängligt för publik verksamhet ska även detta läge 

prövas.
Externt läge

 En strategi föreslås som innebär att stadskärnan, och på sikt hamnområdet, alltid 
prövas i första hand för nya etableringar. Då stadskärnan har svårt att rymma större 
ytkrävande etableringar föreslås i andra hand:

 Handels och centrumverksamhet till nordvästra Simrishamn och utvecklingsområde 
i anslutning till befintlig verksamhet vid korsningen väg 9/Gamla Järrestadsvägen. 
Utvecklingen bör inledas så nära stadskärnan som möjligt och successivt ske väster 
ut.

 I tredje hand prövas handelsetableringar i externt läge kring infarterna till staden 
(främst sällanköpshandel).

Skansen
 Skansenområdet kan innehålla bostadsnära dagligvaruhandel och service samt 

eventuell annan service knuten till resandet/stationen.
Samverkan

 Kommunen, fastighetsägare samt olika näringsidkare måste utveckla handeln i sta-
den i samverkan.

Tidigare utredningar:
Simrishamns kommun genomförde 2012, via konsulttjänst (HUI Research), en mindre han-
delsanalys, ”Snabbanalys av handeln i Simrishamn”.

I Framtiden – översiktsplan för Simrishamns kommun (2015) anges följande: ”Det finns 
ingen Handelspolicy i Simrishamns kommun. En Handelspolicy skulle kunna slå vakt om 
handelns framtida placering och expansion. Den skulle visa vilken utveckling som gynnar 
kommunen på lång sikt”.

2016 genomförde Simrishamns kommun, via konsulttjänst (HUI Research) en ”Fördjupad 
handelsutredning”, för att vidare utreda handelns potential och utveckling i kommunen 
samt för att kunna besvara sådana frågeställningar som snabbanalysen från 2012 inte hade 
berört. Arbetet med den fördjupade handelsutredningen för Simrishamns kommun, innebar 
en kartläggning av marknadsförhållanden i Simrishamns kommun och dess omland samt 
gav förslag på hur Simrishamn kan arbeta för att behålla och stärka den lokala handeln. 
Tanken var att denna utredning skulle kunna arbetas in i kommunens övriga styrdokument 
liksom i arbetet som omfattar utvecklingen av handeln i kommunen i allmänhet och stads-
kärnan i synnerhet.
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§ 32 forts Dnr 2019/1029

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-15
Slutrapport Etableringsstrategi för kommersiell service i Simrishamn, Evidens, 2020-06-10
Bilaga - Intervjuer och enkätundersökning, Evidens, 2020-06-10
Projektdirektiv – Riktlinjer för etableringar 
Kommunstyrelsens beslut, 2019-10-09, § 212

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna Riktlinjer för etableringar inom Simrishamns tätort, i enlighet med sam-
hällsbyggnadsförvaltningens förslag i tjänsteskrivelse, med undantag av ”externt 
läge, främst sällanköpshandel, för vidare beslut av kommunstyrelsen.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNSTYRELSEN

 Godkänna Riktlinjer för etableringar inom Simrishamns tätort.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 33 Dnr 2021/24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv - översyn av lokala ordningsföreskrifter 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2015, § 91 att ge dåvarande samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att revidera lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun. 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterade att ändring av lokala ordningsföreskrifter behö-
ver kungöras och remitteras till olika myndigheter och gav förvaltningschefen i uppdrag att 
arbeta fram lokala ordningsföreskrifter och remittera till lämpliga remissinstanser. Redo-
visning 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 handlings-
plan för sommaråtgärder, som antogs av samhällsplaneringsnämnden den 17 december 
2020 § 281, konstaterats att de lokala ordningsföreskrifterna behöver revideras för att vissa 
åtgärder vid Seglarpaviljongen ska kunna genomföras. 

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 avtal 
 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 avtal, skyltning och taxor för uthyrning av allmän platsmark
 ta fram en tidsatt åtgärdsplan för att genomföra revideringar av avtal, skyltning och 

taxor

Beslutsunderlag
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§ 33 forts Dnr 2021/24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tjänsteskrivelse, 2021-02-01
Förslag till Projektdirektiv - Översyn av lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kom-
mun, 2021-02-01

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

Återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att först utreda förutsättningarna 
vad som är möjligt/lagligt att föra in i de lokala ordningsföreskrifterna.

_______
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2021-02-25

§ 34 Dnr 2020/851

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

P-ytor i Gärsnäs - skrivelse från Jan-Erik Persson (S) och Lars Johans-
son (S) 

Ärendebeskrivning

En skrivelse från Jan Erik Persson och Lars Johansson för Socialdemokraterna i samhäll-
planeringsnämnden kom den 1 oktober 2020 in till kommunen. 

Skrivelse ang P-ytor i Gärsnäs
Anordna ytterligare parkeringsytor i anslutning till nuvarande P-plats/yta vid
järnvägsstationen i Gärsnäs. Stiby 1:61 och del av Stiby S 2 söder om Järnvägen o väster om nuvarande 
parkeringsplats.
Samt förbereda för ev. offentlig toalett.
Göra en del av P-platserna lite större som är ut mot järnvägsgatan för ev.
husbilsparkering/ställplats.
Läge att göra nu i samband med övriga ombyggnader som pågår nu o under en längre tid framöver. Kan på 
så vis kanske även spara OH kostnader.
Förslag att rymmas inom befintlig investeringsram.

Den antagna detaljplanen för området väster om befintlig parkeringsplats i anslutning till 
stationen i Gärsnäs medger en grusad utökning av parkeringsplatsen. Ytan planeras att an-
vändas som uppläggningsplats av Trafikverket vid utbyggnaden av Gärsnäs station hösten 
2021. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att det vore lämpligt att samordna en utbygg-
nad av Gärsnäs torg med en utbyggnad av parkeringsplatsen för att generera samordnings-
vinster. Då Trafikverkets entreprenad har försenats så skulle en utbyggnad av Gärsnäs torg 
under 2021 riskera att sammanfalla med åtgärder som Trafikverket genomför varför avsat-
ta medel för ombyggnaden av Gärsnäs torg rekommenderas att flyttas fram till år 2023 för 
att säkerställa möjligheterna att åstadkomma en utbyggnad som inte kolliderar med Trafik-
verkets utbyggnad och möjliggöra en samordning med en utbyggnad av parkeringsplatsen 
vid stationen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-02-07
Skrivelse ang P-ytor i Gärsnäs, 2020-10-01
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§ 34 forts Dnr 2020/851

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att skjuta fram utbyggnad av Gärsnäs torg år 
från 2021-2022 till 2023 och i samband med detta utreda möjligheten till en samordning 
med utbyggnad av parkeringsplatsen vid stationen. Utbyggnaden ska ge förutsättningar 
även för cykelparkering.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen 
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§ 35 Dnr 2021/91

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Riktlinjer för servicenivå på badplatserna 

Ärendebeskrivning

En inventering av samtliga badplatser genomfördes under 2018, som beskriver badplatser-
na utifrån berörda fastigheter - parkeringsytor, placering av avfallstunnor och toaletter, 
fastighetsägare, samt gällande avtal. Detta arbete låg till grund för framtagandet av ett pro-
jektdirektiv – riktlinjer för badplatser, som godkändes av samhällsbyggnadschef Marie 
Leandersson i mars 2019. 

Projektledare var kommunekolog Maria Adolfsson och arbetsgruppen har bestått av tjäns-
temän från samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, kommunled-
ningskontoret samt säkerhetssamordnaren. Styrgruppen har bestått av cheferna för sam-
hällsbyggnadsförvaltningen, 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 mål-
punkter för Simrishamns kommun både för åretruntboende samt för turister och fritidsbo-
ende. 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 gäl-
lande kvalitet om tillgänglighet, rekreation och återhämtning, naturupplevelse samt service. 
Samtidigt får inte naturområdena ta skada på lång sikt. Under högsäsong måste badplatser-
nas 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 Gyllebo-
sjön 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 bad-
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§ 35 forts Dnr 2021/91

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

platsen, vilken service som bör erbjudas, kommunalt ansvar, samt ansvar som åligger ex-
terna verksamhetsutövare. För att nå målbilden krävs åtgärder från kommunen. 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att uppnå och upprätthålla den föreslagna service-
nivån 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 pro-
blem 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 Trafikver-
ket) 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 kom-
munens allmänna badplatser. Den har legat till grund för det förslag till prioritering av ut-
redning av möjligheter till utbyggnad av parkeringsplatser och utbyggnad av parkerings-
platser 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 priorite-
rats före platser som har högre tryck. Genom att skapa nya parkeringsplatser så ökar möj-
ligheterna att genomföra andra åtgärder som kan minska trycket på de mest utsatta badplat-
serna 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.

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Carl-Göran Svensson (C): Bordläggning
Lars Johansson (S): Avgöra ärendet vid dagens sammanträde, med tillägget ”åtskillnad 
måste göras mellan kommunägda fastigheter som inrymmer badplats och övriga fastigheter 
med badplats.
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§ 35 forts Dnr 2021/91

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Mats Sundbeck (V): Enligt Carl-Göran Svenssons förslag, bordläggning

Beslutsgång

Ordförande ställer förslag om bordläggning mot att ärendet ska avgöras vid dagens sam-
manträde och finner att nämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

JA-röst för bordläggning
NEJ-röst för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde

Omröstningsresultat

Med 8 JA-röster (Kristina Åhberg (M), Henric Appelkvist (M), Gunilla Tynell (L), Pär 
Rosenberg (KD), Mats Sundbeck (V), Thomas Paulsson (SD), Jan Dahl (SD), Carl-Göran 
Svensson (C)) mot 4 NEJ-röster (Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Pers-
son (S), Kjell Dahlberg (ÖP)) beslutar nämnden att bordlägga ärendet.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Reservationer

Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S) och Kjell Dahlberg (ÖP) 
reserverar sig mot beslutet.

_______

Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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§ 36 Dnr 2020/906

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Handlingsplan för sommaråtgärder 

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 17 december 2020, §281 att godkänna, i ären-
det redovisat förslag till Handlingsplan för sommaråtgärder, samt att berörda delar av 
Storgatan ska fortsätta att vara gångfartsområde till och med den 30 april 2021, under för-
utsättning att detta godkänns av polismyndigheten och nämnden gav också samhällsbygg-
nadschefen i uppdrag att påbörja arbetet enligt tidplan och beslutade att prioriteringar i 
handlingsplanen ska tas upp för beslut i januari 2021.

En reviderad handlingsplan presenterades för samhällsplaneringsnämnden den 28 januari 
2021varvid nämnden beslutade att:

Uppdra åt samhällsbyggnadschefen att, vid nämndens sammanträde i februari, redovisa 
möjliga åtgärder att genomföra under år 2021. Redovisningen ska 
redogöra för vilka åtgärder som är permanenta och vilka som är tillfälliga.

Åtgärder
Förvaltningen har påbörjat arbetet med genomförandet av den antagna handlingsplanen 
och ser det möjligt, med nuvarande resurser, att genomföra huvuddelen av de planerade 
åtgärderna för 2021 under innevarande år. Det vi i nuläget inte bedömer kunna genomföra 
är slutförandet av parkeringsplatserna och vändplatsen vid Knäbäckshusen då vägförening-
en har överklagat antagandet av detaljplanen vilket är en förutsättning för genomförandet.

Samhällsplaneringsnämnden har fått ett bidrag till driftbudgeten 2021 om 
500 000 kronor för sommaråtgärder. Övriga kostnader, för genomförandet av åtgärder un-
der 2021, kommer att täckas av den ordinarie drifts- och investeringsbudgeten. Kostnader 
avseende åtgärder 2022-2023 får hanteras i framtida budgetprocesser.

Nedan tydliggörs vilka åtgärder, utredningar, dialoger samt beslut som förvaltningen bedö-
mer vara utförda före sommaren-21 samt om de är permanenta eller tillfälliga. 

Konkreta åtgärder:
 Skyltning gångfartsområde (1.4). P 
 Sophantering (2.1) P 
 Parkeringsledning och vägvisning (3.5.1) P
 Kommunal mark för sommarparkering (delvis) (3.5.2) P
 Utökad parkeringsövervakning sommar (4.2.2/4.1.4) T
 Skyltning, Branteviks hamn (5.1) P
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§ 36 forts Dnr 2020/906

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utredningar:
 Gångfartsområde-skyltning (1.4) P
 Fler platser för matvagnar (2.3). P
 Eventuell justering av upplåtelseavtal (2.6) P
 Parkeringsledning och vägvisning (3.5.1) P
 Kommunal mark för sommarparkering (3.5.2) P
 Badplatser-tillfälliga åtgärder (3.5.3) P
 Checklista vid dålig badvattenkvalité (3.5.6) P
 Badplats säkerhet (3.5.7) P
 Badbuss (3.5.10) P
 Inventering tillfälliga parkeringar husbilar (4.1.1) P

Dialoger/information:
 Gångfartsområde, dialog (1.1) P
 Marknadsföring badplatser (3.2) P
 Information tång på hemsidan (3.5.5) P
 Information badplatser (3.5.8) P
 Information/dialog husbilar (4.1.5) P

Beslut:
 Beslut avseende sophantering (2.1) P 
 Beslut om antal vagnar (2.2) P
 Beslut om badplatsutredning och riktlinjer (3.1) P
 Skötselplan badstränder (3.5.4)
 Detaljplan Knäbäckshusen (3.6.1) P 

P=permanenta/återkommande åtgärder
T=tillfälliga åtgärder

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-02-11
Handlingsplan för sommaråtgärder 2021-2023, antagen av SPN 2020-12-17, § 281

Förslag till beslut på sammanträdet - tilläggsyrkande

Lars Johansson (S): Åtskillnad måste göras mellan kommunägda fastigheter som inrymmer 
badplatser och övriga fastigheter innehållande badplatser.
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§ 36 forts Dnr 2020/906

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång

Ordförande ställer först proposition på ursprungsförslag, att samhällsplaneringsnämnden 
har tagit del av informationen samt att godkänna revideringar av handlingsplanen och fin-
ner att nämnden beslutat så.

Beslutsgång tilläggsyrkande

Därefter ställer ordförande proposition på Lars Johanssons tilläggsyrkande och finner att 
nämnden beslutar bifalla yrkandet.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Samhällsplaneringsnämnden har tagit del av informationen.
 Godkänna revideringar av handlingsplanen.
 Åtskillnad ska göras mellan kommunägda fastigheter som inrymmer badplatser och öv-

riga fastigheter innehållande badplatser.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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§ 37 Dnr 2021/13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hyresavtal Rabban 3 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun hyr sedan tidigare in fastigheten Rabban 3, åt socialförvaltningen 
som omsorgsboende inom LSS-verksamheten. Socialförvaltningen har framfört önskemål 
om att anpassa köken i omsorgslägenheterna. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsam-
mans med socialförvaltningen förhandlat med fastighetsägaren, Högkullen omsorgsfastig-
heter AB, om detta, och då även tagit med en del tidigarelagt planerat underhåll. Förhand-
lingarna ledde fram till ett nytt hyresavtal på sju år som börjar gälla när anpassningarna 
och underhållsåtgärderna är utförda. Den ökade hyreskostnaden kommer att inte att belasta 
samhällsplaneringsnämndens nettoram, då merkostnaden kommer att interndebiteras soci-
alförvaltningen.

Beslutsunderlag

Samhällbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-12
Förslag till nytt hyresavtal med Högkullen omsorgsfastigheter AB

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna förslag till nytt hyresavtal med Högkullen omsorgsfastigheter AB avse-
ende Rabban 3.

_______

Beslutet expedieras till:
Högkullen omsorgsfastigheter AB
LSS-enheten, socialförvaltningen
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§ 38 Dnr 2021/13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hyresavtal Solrosen 11 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun hyr sedan tidigare in fastigheten Solrosen 11, åt socialförvaltningen 
som omsorgsboende inom LSS-verksamheten. Socialförvaltningen har framfört önskemål 
om att anpassa köken i omsorgslägenheterna. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsam-
mans med socialförvaltningen förhandlat med fastighetsägaren, Högkullen omsorgsfastig-
heter AB, om detta, och då även tagit med en del tidigarelagt planerat underhåll. Förhand-
lingarna ledde fram till ett nytt hyresavtal på sju år som börjar gälla när anpassningarna 
och underhållsåtgärderna är utförda. Den ökade hyreskostnaden kommer att inte att belasta 
samhällsplaneringsnämndens nettoram, då merkostnaden kommer att interndebiteras soci-
alförvaltningen.

Beslutsunderlag

Samhällbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-12
Förslag till nytt hyresavtal med Högkullen omsorgsfastigheter AB

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna förslag till nytt hyresavtal med Högkullen omsorgsfastigheter AB avse-
ende Solrosen 11.

_______

Beslutet expedieras till:
Högkullen omsorgsfastigheter AB
LSS-enheten, socialförvaltningen
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§ 39 Dnr 2021/13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hyresavtal Stiby 150:4 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun hyr sedan tidigare in fastigheten Stiby 150:4, åt socialförvaltningen 
som omsorgsboende inom LSS-verksamheten. Socialförvaltningen har framfört önskemål 
om att anpassa köken i omsorgslägenheterna. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsam-
mans med socialförvaltningen förhandlat med fastighetsägaren, Högkullen omsorgsfastig-
heter AB, om detta, och då även tagit med en del tidigarelagt planerat underhåll. Förhand-
lingarna ledde fram till ett nytt hyresavtal på sju år som börjar gälla när anpassningarna 
och underhållsåtgärderna är utförda. Den ökade hyreskostnaden kommer att inte att belasta 
samhällsplaneringsnämndens nettoram, då merkostnaden kommer att interndebiteras soci-
alförvaltningen.

Beslutsunderlag

Samhällbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-12
Förslag till nytt hyresavtal med Högkullen omsorgsfastigheter AB

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna förslag till nytt hyresavtal med Högkullen omsorgsfastigheter AB avse-
ende Stiby 150:4.

_______

Beslutet expedieras till:
Högkullen omsorgsfastigheter AB
LSS-enheten, socialförvaltningen
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§ 40 Dnr 2020/223

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intern kontrollplan 2020 - uppföljning 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en uppföljning av den interna kontrollpla-
nen för 2020 avseende samhällsplaneringsnämnden. I varje kontrollmoment ingår avvikel-
seanalyser. Resultatet av avvikelseanalyserna ska användas som underlag till åtgärder.

Vid kontroll av planen har avvikelser upptäckts och åtgärder har redan vidtagits eller ska 
vidtas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-17
Uppföljning intern kontrollplan september – december 2020

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna uppföljning av intern kontrollplan september – december 2020.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Revisionen (för kännedom)
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§ 41 Dnr 2020/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årsredovisning 2020 

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för samhällsplaneringsnämnden är upprättad. Årsredovisningen innehåller 
nämndens resultat jämfört med budget, resultat per verksamhet inom nämndens ansvar och 
investeringsutfall. 

Vidare redovisas VA-verksamhetens resultat och investeringsutfall. I årsredovisningen 
redovisas även utfallet för exploateringsverksamheten. Samhällsplaneringsnämnden ska 
fastställa framlagt förslag till årsredovisning 2020.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-18
Årsredovisning 2020

Överläggningar

Robert Odeberger, ekonom har vid genomgång av ärendena redogjort för siffrorna.
Tommy Samuelsson, tf samhällsbyggnadschef, redogör för revideringar, sidan 12 avseende 
gatu- och parkverksamhet och hamnverksamhet samt sidan 20 ”FRAMTID”.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Fastställer framlagt förslag till årsredovisning 2020.

 Samhällsplaneringsnämnden konstaterar att fördelningen mellan drift- och investe-
ringsbudgeten inte är optimal. Utifrån gällande lagstiftning och regelverk behöver 
nämndens driftbudget förstärkas så att fler åtgärder som klassificeras som driftkost-
nader finansieras inom driftbudgeten. För att säkerställa en god ekonomisk hushåll-
ning och styrning föreslås därför att nämndens driftbudget förstärks, i ett första steg 
inför 2022 med 4 mkr och att investeringsbudgeten över tid kan uppgå till cirka 50 
mkr.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Revisorerna

51



Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-02-25

§ 42 Dnr 2020/159

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Överföring av investeringsanslag från 2020 till 2021 (inklusive VA) 

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens regelverk får ej använda anslag i investeringsbudgeten överföras till 
kommande år.

Investeringsprojektens utfall per 2020-12-31. För samhällsplaneringsnämnden uppgår be-
loppet till 36,6 mkr och för VA-verksamheten till 36,5 mkr. Förslag på överförda anslag 
redovisas i tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-14 med bilaga 1 och bilaga 2

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Överföra anslag inom investeringsverksamheten enligt redovisade bilagor för både 
skattefinansierad verksamhet och VA-verksamheten.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
VD och Styrelsen för Österlen vatten AB
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§ 43 Dnr 2017/730

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planbesked för ändring av detaljplan för del av Simris 206:1 samt del 
Simrishamn 3:41 (Simrislund) 

Ärendebeskrivning

Detaljplan för del av Simris 206:1 (Simrislund) antogs av kommunfullmäktige 2020-11-30, 
§ 242 och vann laga kraft 2020-12-26. 
Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra för 20 radhus och 28 lägenheter i flerbostads-
hus samt förskola.

Ett fel i planbestämmelserna i denna nyligen framtagna detaljplan medför att exploatören 
inte kan projektera för den byggnadstyp som varit grunden för detaljplanen under hela 
planprocessen. 

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. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-24
Gällande planhandlingar detaljplan för Simris 206:1 m.fl

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Bevilja positivt planbesked för ändring av detaljplan för del av Simris 206:1 m.fl.
 Planprövning sker genom begränsat standardförfarande.
 Planarbetet initieras och bekostas av kommunen.

_______

Beslutet expedieras till:
Lyckos AB (för kännedom)
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§ 44 Dnr 2021/28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas som information:

Kommunstyrelsens beslut 2021-01-13, § 6 (inkl bilagor) - Projektdirektiv klimatanpass-
ningsplan

Kommunstyrelsens beslut 2021-01-13, § 8 - Riktlinjer för exploatering inom vattenskydds-
område (inkl bilagor)

Simrishamnsförslag för kännedom (ID: 112) - Grillkåta och vindskydd i anslutning till 
Sankt Olofs medborgarhus

Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25, § 12 - Etiska regler för förtroendevalda i Sim-
rishamns kommun (inkl bilagor)

Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25, § 11 - Policy för extern representation i Sim-
rishamns kommun (inkl bilagor)

Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25, § 27 - Avsägelse från uppdrag som ledamot i 
samhällsplaneringsnämnden, Staffan Olzon (FI)

Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25, § 28 - Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
samhällsplaneringsnämnden, Mats Sundbeck (V)

Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25, § 29 - Avsägele från uppdrag som ledamot i 
samhällsplaneringsnämnden samt som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Roland Thord 
(MP)

Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25, § 30 - Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen, samhällsplaneringsnämnden samt kommunstyrelsens arbetsutskott, 
Kjell Dahlberg (ÖP)

Dom från Mark- och miljödomstolen i mål F 752-20

Kommunstyrelsen beslut 2021-02-10, § 25 - Avyttring av brandbil (inkl bilagor)

Kommunstyrelsens beslut 2021-02-10, § 26 - Samverkansöverenskommelse mellan Sim-
rishamns kommun och lokalpolisområde Ystad 2021-2024 (inkl bilagor)
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§ 45 Dnr 2021/29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningschefens information

Tommy Samuelsson, tf samhällsbyggnadschef informerar:

GC-väg Skillinge-Hammar – projektet har blivit fördyrat. Aktuellt med omförhandling.

Coronapandemin – Förvaltningen hanterar det – När man kan så ska man jobba hemifrån. 
Några måste dock, i sin roll, vara på plats – för dessa måste det skapas förutsättningar, vil-
ket är lättare om så många så möjligt arbetar hemma.

Kaj Ovesson (M), representant för kommunen i biogasföreningen Österlen, informerar om 
pågående försäljning som fortfarande pågår. Pris är fastställt. Datum för övertagande pla-
neras till den 1 april 2021.

Carl-Göran Svensson, ordförande meddelar – extra sammanträde, ett informationsmöte den 
8 mars 2021, klockan 13-16. Kallelse kommer.

_____
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