Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-08-26

Plats och tid

Teams Digitalt, kl 08.30-10.50

Beslutande

Kristina Åhberg (M)
Carl Strömberg (M) tjänstgör för Henric Appelkvist (M)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Gunilla Tynell (L)
Pär Rosenberg (KD)
Lars Johansson (S)
Christl Bengtsson (S)
John Kvarnbäck (MP) tjänstgör för Jan-Erik Persson (S)
Lage Engebo (M) tjänstgör för Mats Sundbeck (V)
Kjell Dahlberg (ÖP
Thomas Paulsson (SD) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)
Jan Dahl (SD)

Utses att justera

Lars Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 30 augusti 2021

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer
Sekreterare

Annette Knutsson

Ordförande

Carl-Göran Svensson

Justerande

Lars Johansson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-08-26

Datum för
anslags uppsättande

2021-08-30

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Datum för
anslags nedtagande

2021-09-21

Underskrift

Annette Knutsson
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

1

170-188

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-08-26

Närvarande ersättare

Carin Åström (C)
Kaj Ovesson (M)
Alf Persson (SD)

Övriga närvarande

Anna Eliasson, stadsarkitekt/EC planering, §§ 170-171
Linda Larsson, bitr planeringschef, §§ 170-171
Robert Odeberger, ekonom, §§ 170-173
Åsa Simonsson, samhällsbyggnadschef
Annette Knutsson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

2

Samhällsplaneringsnämnden

Beslut
§ 170
§ 171
§ 172
§ 173
§ 174
§ 175
§ 176
§ 177
§ 178
§ 179
§ 180
§ 181
§ 182
§ 183

§ 184
§ 185
§ 186

§ 187
§ 188

Sammanträdesprotokoll
2021-08-26

Rubrik

Ärende

Sida

Upprop och val av justeringsperson
Fastställande av föredragningslista
Ekonomiska rapporter / Bokslut 2021 - Information
om nämndens ekonomiska utfall 2021 (ekonomen)
Nämndplan 2022-2026 (Budget 2022) - Information
om budgetprocessen 2022, budgetberedningens möte
17 augusti (ekonomen)
Redovisning av delegeringsbeslut
Ansökan om planbesked, ändring av fastighetsindelning, kv Vanningen, Borrby
Samarbetsavtal Vattenvård
Genomförandeavtal Simrislund, del av Simrishamn
3:41 & del av Simris 206:1
Vägval hamnen, handlingsplan
Simrishamnsförslag från
- Ramp med
räcke från stranden och en bit ut i havet (Simrishamn)
Simrishamnsförslag ID: 125 - Bygge av skatebana,

2021/25
2021/26
2020/1051

4
5
6

2021/167

7

2021/27
2021/509

8
9 - 10

2021/522
2018/572

11 - 12
13

2019/1051
2020/779

14 - 15
16 - 17

2021/652

18

Simrishamnsförslag ID: 1146 -förnya lekplatsen i
Sankt Olof,
Ombyggnad Mossgatan, Simrishamn
Begäran om upplysningar och yttrande (Gällande
kommunal vatten- och avloppsanslutning i VO-område med följande fastigheter: Vallby 13:12, 38:24,
38:32, 38:38, 38:39, 38:45, 38:46, 38:48, 38:50, 38:51
och 91:3
Fordonsregler i SImrishamns kommun
Kultur och fritid Partnerskap - initiativ från S
Fråga till kommundirektören - Gymnasie-elever ska
äta lunch utanför kommunens måltidsorganisation ger implikationer för kostverksamheten. Hur ser regelverket ut?
Meddelanden
Förvaltningschefens information

2021/655

19

2021/661
2021/408

20
21

2020/867
2021/682
2021/699

22 - 23
24 - 25
26

2021/28
2021/29

27
28

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

3

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-08-26

§ 170

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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§ 171

Dnr 2021/26

Fastställande av föredragningslista och genomgång av ärenden
Sammanträdet inleds med att fastställa dagordningen och genomgång av ärendena på föredragningslistan. Ärenden presenteras av tjänstepersoner digitalt.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde:
Fråga till kommundirektören – Gymnasieelever ska äta lunch utanför kommunens måltidsorganisation – ger implikationer för kostverksamheten – vilka regler gäller?
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 172

Dnr 2020/1051

Ekonomiska rapporter / Bokslut 2021 - Information om nämndens ekonomiska utfall, prognos
Ärendebeskrivning
Robert Odeberger, ekonom informerar.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 173

Dnr 2021/167

Nämndplan 2022-2026 (Budget 2022) - Information om budgetprocessen
2022, budgetberedningens möte 17 augusti
Ärendebeskrivning
Robert Odeberger, ekonom, informerar.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 174

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 2021-08-19

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 175

Dnr 2021/509

Ansökan om planbesked, ändring av fastighetsindelning, kv Vanningen,
Borrby
Ärendebeskrivning
Fastighetsägare till Vanningen 6 lämnade den 13 juni 2021 in en ansökan om planbesked
för ändring av fastighetsplan i syfte att kunna överföra mark från fastigheten Vanningen 8
till Vanningen 6, genom en fastighetsreglering.
Fastighetsägaren önskar utöka sin tomtyta med cirka 225 m² genom en fastighetsreglering
och överenskommelse med fastighetsägaren till Vanningen 8 om överföring av mark.
Gällande stadsplan/detaljplan (1943), anger att tomtytan till största delen är mark som får
bebyggas.
Gällande fastighetsplan, tomtindelning för Vanningen, fastställd 1981, anger tomter och
gränser i kvarteret. Befintliga fastighetsgränser överensstämmer delvis med befintlig
tomtindelning.
Ändring av fastighetsgräns (tomtindelning) prövas genom en fastighetsplanprocess, detaljplanen för området fortsätter att gälla.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-11
Ansökan om planbesked från Claes Hedenström, 2021-06-13
Fastighetsplan/tomtindelning för Vanningen, 1981-03-27
Stadsplan/detaljplan för Borrby, fastställd 1943-02-12
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT






Medge positivt planbesked för ändring av fastighetsplan för att ändra tomtindelningen mellan fastigheterna Vanningen 8 och Vanningen 6, Borrby.
Planprövning sker i första hand genom begränsat förfarande.
Planarbete initieras och bekostas av sökanden.
Planhandlingar kan upprättas av externa konsulter.
Planavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.

Avgift för positivt planbesked enligt plantaxa för 2021, faktureras direkt efter beslut.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 175 forts

Dnr 2021/509

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Vanningen 6,

Justerandes sign
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§ 176

Dnr 2021/522

Samarbetsavtal Vattenvård
Ärendebeskrivning
Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag ha uppnått god status till senast 2027. Av
sydöstra Skånes 13 vattendrag är det endast ett vattendrag som uppnår detta. Vattendragen
uppvisar bland annat höga halter av kväve och fosfor.
I sydöstra Skåne är behovet av vattenvård stort då landskapet är starkt präglat av jordbruksmark. Sydöstra Skånes två vattenråd (Österlens Vattenråd och Vattenrådet för Nybroån,
Kabusaån och Tygeån) har genomfört relativt få vattenvårdande åtgärder fram tills att projektet Vattenvård i sydost inleddes år 2020. Det är ett samarbetsprojekt mellan sydöstra
Skånes två vattenråd och sträcker sig över sex kommuner (Kristianstad, Hörby, Tomelilla,
Simrishamn, Sjöbo och Ystad) och 13 vattendrag. Projektet pågår mellan 2020-2023 och
arbetet leds av två åtgärdssamordnare som anställts genom statliga bidrag. En åtgärdssamordnare har anställts av Simrishamns kommun och en har anställts av Tomelilla kommun
på uppdrag av vattenråden. Projektets syfte är att skapa förutsättningar för att fler vattendrag inom arbetsområdet ska uppnå God ekologisk status till senast 2027 genom vattenvårdande åtgärder. Åtgärdssamordnarna hittar och för dialog med intresserade markägare,
initierar och driver åtgärdsprojekt, samt söker bidragspengar för genomförandet. Projektet
inleds med Etapp 1 (2021-2023) och om finansiella medel finns så kommer det följas av
Etapp 2 (2024-2027). Målet är att fram tills 2027 ha anlagt minst 50 ha våtmarker.
Vattenråden på Österlen är ideella föreningar och fungerar som samverkansplattformer för
kommuner, myndigheter, intresseföreningar, markägare och privatpersoner. De besitter
lokal kännedom om vattendragen och miljön omkring. De undersöker, informerar och verkar för att förbättra vattenmiljöerna i sydöstra Skånes åar. Alla åar provtas regelbundet
inom den samordnade recipientkontrollen och resultaten visas på respektive vattenråds
hemsidor.
Två samarbetsavtal mellan alla kommuner i respektive arbetsområde har upprättats liknande det som togs fram för samarbetet Österlens sköna vattendrag. Samarbetsavtalen avser
att samarbetskommunerna under projekttiden för Vattenvård i sydost (2021-2023) bidrar
med en bestämd andel finansiella medel som är till för arbetet med kommande åtgärdsprojekt. Totalt handlar det om en summa av 1 miljon kronor per år, varav halva summan, 500
000 kronor går till det ena vattenrådet och andra halvan, 500 000 kronor till det andra vattenrådet. De kommunala samarbetsavtalen är grunden till ett stabilt och kontinuerligt åtgärdsarbete i sydöstra Skåne och de stora vattenråden i Skåne har upprättat liknande avtal
med sina medlemskommuner. Det är en viktig aspekt för att kunna driva vidare vattenJusterandes sign
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§ 176 forts

Dnr 2021/522

vårdsfrågorna långsiktigt. Utan medfinansiering av medlemskommunerna kommer det
fortsatta åtgärdsarbetet att bli svårt.
När projektet Österlens sköna vattendrag tog slut fanns det kvar finansiella medel från det
tidigare samarbetet mellan medlemskommunerna eftersom det genomfördes en högre grad
ideellt arbete än förväntat. Samarbetsavtalen föreslår att de berörda kommunerna godkänner att dessa medel kan användas till åtgärder inom detta projekt, Vattenvård i sydost.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-08-09
Samarbetsavtal Vattenvård i sydost 2021-2023 - Österlens Vattenråd
Samarbetsavtal Vattenvård i sydost 2021-2023 - NKT Vattenråd
Bilaga 1 – samarbetsavtal Österlens sköna vattendrag
Vattenvård i sydost 2020-2023, 2021-06-02
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Uppdra åt samhällsbyggnadschef/samhällsplaneringsnämndens ordförande att underteckna det i ärendet redovisade samarbetsavtalet för Vattenrådet för Nybroån,
Kabusaån och Tygeån.



Uppdra åt samhällsbyggnadschef/samhällsplaneringsnämndens ordförande att underteckna det reviderade avtalet med Österlens vattenråd, ett avtal som utgår från
det i ärendet redovisade avtalet, under förutsättning att det framgår att Simrishamns
kommun kan tillgodoräkna sig de investeringar som läggs inom vattenrådets område under avtalsperioden.

_______

Beslutet expedieras till:
Österlens vattenråd
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån

Justerandes sign
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§ 177

Dnr 2018/572

Genomförandeavtal Simrislund, del av Simrishamn 3:41 & del av Simris
206:1
Ärendebeskrivning
I maj 2018 presenterades för förvaltningen ett förslag till exploatering, för nya bostäder, av det
aktuella området av byggföretaget Lyckos AB tillsammans med arkitektföretaget Wingårdhs
arkitekter AB. Lyckos AB är ett företag med bas i Malmö och är en del av Midrockoncernen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 augusti 2018, §150, att direktanvisa aktuellt
markområde till exploatören eftersom denne genom sitt arkitektritade förslag lyckats gestalta
en särpräglad stadsplaneidé som kommer att tillföra platsen unika stadsrum och stråk, samtidigt som de tagit hänsyn till områdets gröna karaktär.
Kommunen och exploatören ingick ett plankostnadsavtal i februari 2019. Detaljplan för Simrishamn 34:1, del av Simris 206:1 m fl, Simrislund (SBN 2017/730) vann laga kraft den 26
december 2020 och innefattar även den befintliga, kommunala förskolan. Gällande detaljplan
har under våren 2021 varit föremål för ny planläggning för att skapa en tydligare överensstämmelse med exploatörens projektidé. Förslaget innebär nya bostäder i form av radhus och låga
flerbostadshus.
Den ändrade detaljplanen fick laga kraft den 14 juli 2021.
Då det rör sig om ett förhållandevis stort projekt med lägenheter och radhus (totalt cirka 60
bostäder) ges möjligheten att dela in byggnationen i två etapper.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 26 juli 2021
Genomförandeavtal, förslag
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna upprättat förslag till genomförandeavtal under förutsättning att exploatören först undertecknar det.
_______
Beslutet expedieras till:
Lyckos AB

Justerandes sign
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§ 178

Dnr 2019/1051

Vägval hamnen, handlingsplan
Ärendebeskrivning
Den 14 juni 2021 presenterades visionsbilder och två alternativ för hamnens utveckling
med fokus på Bornholmskajen i enlighet med samhällsplaneringsnämndens inriktningsbeslut den 28 januari 2021, § 11, efter genomförd vägvalsstudie för hamnen.
Inriktningsbeslutet:
 Nuvarande hamn med fiske och näringsverksamheter ska ges förutsättningar att utvecklas
 Godkänna vägvalstudien som en del av underlaget för kommande arbete med Fördjupad översiktsplan för Simrishamns stad
 Inte arbeta vidare med alternativ 1. Bostäder i hamnen och alternativ 2. Industrihamn
 Uppdra åt förvaltningen att, i samråd med näringslivsenheten, utreda och redovisa
möjliga tillgängliga utvecklingsytor och lokaler, både befintliga och framtida, inom
aktuellt område med utgångspunkt från vägvalsstudiens alternativ 3; Besöksnäring
och turism med koppling till fiskenäringen, i första hand med fokus på:
o Storgatan som gågata med en förlängning ut på Bornholmskajen inklusive koppling
till hamnplan
o tillgängligheten till Bornholmskajen
o alternativa placeringar av matvagnar
o parkeringsytorna vid hamnplan
 Möjliga framtida platser eller befintliga lokaler kan utredas för lämplig byggnation –
som i sig kan bli ett nytt dragplåster för en ny stor publik målpunkt i hamnen.
 Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag inför beslut om
investeringar 2022 utifrån förslagen ovan.
Förvaltningen redovisar förslag till handlingsplan för det fortsatta arbetet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-11
Förslag till fortsatt handlingsplan, presentation 2021-08-26
Förslag till beslut på sammanträdet
Carl-Göran Svensson (C): Bordlägga ärendet
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 178 forts

Dnr 2019/1051

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslag om bordläggning och finner att nämnden beslutat
bifalla förslaget.
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Bordlägga ärendet.

_______

Beslutet expedieras till:
Tillväxtenheten (för kännedom)

Justerandes sign
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§ 179

Dnr 2020/779

Simrishamnsförslag från
den och en bit ut i havet (Simrishamn)

- Ramp med räcke från stran-

Ärendebeskrivning
Simrishamnsförslag Ramp med räcke från stranden och en bit ut i havet (Simrishamn) med
ID:56 har uppnått 75 röster och lämnades över till Samhällsplaneringsnämnden för beredning och beslut den 31 augusti 2020.
Förslaget lyder:
Jag har liksom många andra problem med att gå. Detta gör att jag har stora problem med att komma ner till vattnet och bada här i Simrishamn. Stranden här har en ganska hög och svårforcerad
vall innan vattnet vilket gör att jag inte kan bada utan hjälp. Mycket märkligt tycker jag att inget
har gjorts åt detta. Jag har påpekat det i ett par år. Som det nu är måste jag ta min bil från stan
och åka till Vitemölle och bada. Där kan man gå rakt ut i vattnet.
Jag vill att det anläggs en ramp från stranden mellan Hamnpaviljongen och Vårhallarna, en bra
bit ut i vattnet.
Därtill behövs det ett stadigt räcke att hålla sig i. Tidigare vistades jag i Varberg på somrarna.
Där fanns detta sen många år och jag tror också det finns i Gyllebosjön.

Enligt Regler för servicenivå på badplatser i Simrishamns kommun, som antogs av samhällsplaneringsnämnden den 29 april 2021, § 77 och kultur- och fritidsnämnden den 20
april 2021, § 30, så ska Tobisviks badplats få ett utökat utbud och tillgänglighetsanpassas
inom en tio års period. Hur denna tillgänglighetsanpassning ska se ut är inte fastställt men
förvaltningen arbetar med projektet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 september 2019, § 190 att genomföra en permanent badbrygga med ramp, i det fall budgetmedel tillfördes projektet under perioden
2020–2024.
Ett alternativ som förvaltningen har tittat på är strandrullstolar för utlåning. Det finns flera
modeller som skulle kunna vara aktuella.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-12
Simrishamnsförslag från
- Ramp med räcke från stranden och en bit ut i
havet (Simrishamn), ID:56, 2020-06-15/2020-08-31

Justerandes sign
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§ 179 forts

Dnr 2020/779

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Med hänvisning till vad som anförs i ärendet ovan avslås Simrishamnsförslaget om
Ramp med räcke från stranden och en bit ut i havet, ID:56.

_______

Beslutet expedieras till:
Handläggare för Simrishamnsförslaget

Justerandes sign
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§ 180

Dnr 2021/652

Simrishamnsförslag ID: 125 - Bygge av skatebana,
Ärendebeskrivning
Simrishamnsförslag Bygge av skatebana med ID:125 har uppnått 75 röster och lämnades
över till Samhällsplaneringsnämnden för beredning och beslut måndagen den 19 juli 2021.
Förslaget lyder:
”Våra barn spenderar de flesta helger på skate-parken i antingen Ystad, Tomelilla eller Sjöbo. Och
vi kommer ofta till att prata om hur roligt det hade varit med en skate-park i Simrishamns kommun.
De flesta av oss bor i Hammenhög eller strax utanför så det hade varit toppen om det hade funnits
en skatebana inne i Simrishamn eller ännu bättre, i Hammenhög.”

I förslag till investeringsbudget för 2022 har samhällsplaneringsnämnden inkluderat ett
anslag för skatepark i Södra planteringen i Simrishamn. Inför detta planeras en dialogträff
med berörda i början av september. Tanken är att försöka ha en fysisk träff på plats i parken där samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om projektet och tar in synpunkter och
idéer från de som kommer till mötet. En riktad inbjudan kommer att skickas till skateföreningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-08-12
Simrishamnsförslag ID: 125 - Bygge av skatebana,
07-19

, 2021-04-23/2021-

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Simrishamnsförslaget om bygge av skatebana, ID c125, bifalles.

_______

Beslutet expedieras till:
Handläggare för Simrishamnsförslaget

Justerandes sign
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§ 181

Dnr 2021/655

Simrishamnsförslag ID: 1146 -förnya lekplatsen i Sankt Olof,
Ärendebeskrivning
Simrishamnsförslag - förnya lekplatsen i Sankt Olof med ID: 1146 har uppnått 75 röster
och lämnades över till Samhällsplaneringsnämnden för beredning och beslut den 5 augusti
2021.
Förslaget lyder:
Jag och många föräldrar men framförallt barn skulle verkligen uppskatta att förnya lekplatsen i
Sankt Olof.
En klätterställning med någon typ av hus under för att kunna leka olika roll lekar. Någon slags
klättervägg på ena sidan och trappa upp på andra. Och väldigt gärna en rutschkana hade varit
super bra. Kanske lite fler gungor men det är inget måste för dem där är, är helt okej.
Det kommer fler och fler barnfamiljer som flyttar till byn och även förskolan skulle kunna gå iväg
med barnen och ha mellis eller lunch där och barnen kan få leka på lite ombytt miljö.
Just nu vet jag att torget inte alls används så pass mycket som det kommer göra om man kan göra
lekplatsen lite roligare för alla olika barns åldrar.
Jag och många föräldrar hoppas verkligen att detta ska få kunna gå igenom.

Lekplatsen i Sankt Olof är sliten på grund av att antalet barn som använder den är högt i
förhållande till storleken. I samband med att torget planeras få en översyn så är det tänkt att
förvaltningen även ska se över lekplatsen. Arbetet planeras påbörjas med dialog under hösten 2021, men tidplan är inte fastställd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-08-12
Simrishamnsförslag ID: 1146 - förnya lekplatsen i Sankt Olof,
28/2021-08-05

, 2021-05-

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Med hänvisning till vad som anförs i ärendet ovan bifalles Simrishamnsförslaget
om att förnya lekplatsen i Sankt Olof, ID:1146.
_______
Beslutet expedieras till:
Handläggare för Simrishamnsförslaget
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 182

Dnr 2021/661

Ombyggnad Mossgatan, Simrishamn
Ärendebeskrivning
VA-sanering i området kring Mossgatan genomförs av Österlen VA. När detta arbete aktualiserades så beställdes skisser av WSP för att en renovering av gatan skulle kunna samordnas med VA-saneringen. Arbetet stannade upp över sommaren 2020. Samma höst kom det
in synpunkter på fortkörning längs med gatan och hastigheter på drygt 60 km/h uppmättes
längs sträckan vid en mätning i september 2020. Det befintliga skissförslaget lyftes fram
och det konstaterades att en avsmalning av gatan erfarenhetsmässigt skulle medföra lägre
hastigheter varför cykelvägen längs med Mossgatan lyftes in i beslutet om cykelplanen och
pengar söktes från Trafikverket för att anlägga en cykelväg längs med gatan. Ansökan avslogs senare.
Beslutet att anta cykelplanen lyftes till kommunfullmäktige, men beslutet att lägga med en
cykelväg längs med Mossgatan beslutades i samhällsplaneringsnämnden den 22 oktober
2020 § 215.
Dialog med boende utmed Mossgatan genomfördes i juni inför att arbetet skulle beställas
och det framkom då att samtliga boende som deltog vid mötet, ansåg att det var olämpligt
att ha en cykelväg längs med gatan.
Förvaltningen föreslår därför nämnden att uppdra åt Samhällsbyggnadschefen att se om det
går att hitta en annan lösning som medför att gatan kan smalnas av med en likvärdig kostnadsbild och som inte avsevärt fördröjer återställningen av gatan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-12
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Uppdra åt Samhällsbyggnadschefen att utreda om det går att hitta en annan lösning
som medför att gatan kan smalnas av, med en likvärdig kostnadsbild och som inte
avsevärt fördröjer återställningen av Mossgatan, samt att genomföra denna alternativa lösning om dessa krav kan uppfyllas. Annars ligger beslutet om nuvarande utformning kvar.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 183

Dnr 2021/408

Begäran om upplysningar och yttrande (Gällande kommunal vatten- och
avloppsanslutning i VO-område med följande fastigheter: Vallby 13:12,
38:24, 38:32, 38:38, 38:39, 38:45, 38:46, 38:48, 38:50, 38:51 och 91:3
Ärendebeskrivning
Jakob Waller har i en anmälan framfört klagomål mot samhällsplaneringsnämnden med
anledning av långsam handläggning av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar.
JO har inhämtat muntliga upplysningar från samhällsplaneringsnämnden.
Samhällsplaneringsnämnden uppmanas att lämna upplysningar om det som framförs i anmälan. Berörda befattningshavare bör ges möjlighet att lämna synpunkter. Det ska framgå
av remissvaret att så har skett. Nämnden ska vidare redovisa sin bedömning av det som
kommit fram. Den ska särskilt beröra frågan om hur nämndens handläggning har förhållit
sig till 2 kap 16 § andra stycket tryckfrihetsförordningen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-17
Förslag till yttrande
Remiss med begäran om upplysningar och yttrande från JO, 2021-05-17
E-post 2021-05-31
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Remissvar, sammanställt av samhällsbyggnadsförvaltningen översänds som yttrande till Riksdagens Ombudsmän, JO.

_______

Beslutet expedieras till:
Riksdagens Ombudsmän, JO

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 184

Dnr 2020/867

Fordonsregler i Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Samhällsplanringsnämnden återremitterade den 17 juni 2021, § 163 ärendet till
samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att klargöra nuläge och utveckling mot fossilfri
bilflotta inklusive ekonomiska konsekvenser under budgetperioden 2022-2026.
Den fråga som är avgörande för när fordonsparken i Simrishamns kommun kan vara
fossilfri är när lagerhållning av energi kan ske på ett sätt som ger kommunen en
fungerande beredskap för ansträngningar, tex strömavbrott eller extrema
väderförhållanden. Bedömningen är att diesel för närvarande är det enda möjliga
drivmedlet att lagerhålla under längre tid. För att få en dieselbil att blir fossilfri och
förnybar måste den i dagsläget tankas med HVO100 (i forts HVO). Tillsammans med
Österlen VA utreds möjligheterna att på Stengården konvertera befintlig dieseltank till
HVO samt att förse den med ett korttankningssystem så att den blir tillgänglig för alla
kommunens bilar dygnet runt. Det är inte försvarbart att låta dieselfordon stationerade i ute
i kommunens ytterområde köra in till huvudorten för att tanka HVO så troligen kommer
det inom överskådlig tid att, av beredskapsskäl, finnas kvar dieseldrivna fordon i
kommunen.
Preliminär tidsplan
2022 – HVO-tank etablerad
2023 – 10% elbilar
2024 ff ökning med 10% elbilar per år
2028 – alla elhybrider ersatta med elbilar
2030 – sista fossilbilen för HVO inköps
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-17
Kommunfullmäktiges hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun, antagen 2020-12-14
Leasingavtal 2021-08-01.xlsx
Förslag fordonsregler

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 184 forts

Dnr 2020/867

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna Fordonsregler för Simrishamns kommun.



Uppdra åt samhällsbyggnadschefen att återkomma med redogörelse vad gäller
målkonflikt ekonomisk god hushållning kontra hållbarhetspolicy.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 185

Dnr 2021/682

Kultur och fritid Partnerskap - initiativ från S
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har i skrivelse, daterad 10 augusti 2021, tillställd kultur- och fritidsnämnden, samhällsplaneringsnämnden och kommunstyrelsen framfört ett initiativ vad de
kallar ”partnerskap med kultur- och fritidsliv.
I skrivelsen pekas på en rad konkreta exempel på ett sådant partnerskap.
Utdrag ur skrivelsen:
Kiviks museum
Under Kiviks museums nu drygt 130-åriga verksamhet har lokalfrågan varit mer eller
mindre aktuell. Den nuvarande lokallösningen tillkom i mitten av 1950-talet som ett tillfälligt arrangemang.
Frågan har stötts och blöts i olika omgångar och nu föreligger möjligheter till en permanent lösning som kan uppfylla de behov och krav som museiverksamheten ställer.
Kiviks museum vårdar ett kulturarv med rötter i de tidigaste bosättningarna i Norden. Museets verksamhet med guidade turer, seminarier och samarbete med universitet och högskolor i Norden är välkänt och respekterat långt utanför kommunens gränser.
Det är hög tid att vi snarast i bred politisk enighet löser lokalfrågan för museet och kommer överens om framtida samarbetsformer.
Vi vill se ett konkret ansvarstagande från Samhällsplaneringsnämnden att initiera en
permanent lösning på lokalfrågan i nära samförstånd med museistiftelsen.
1% regeln vid nybyggnation
Konst i det offentliga rummet är en del av människors vardag och bör idag ses som en
självklar del i stadsplaneringen. För att bidra till en attraktiv boendemiljö och för att lyfta
fram Simrishamn som konstkommun och skapa arbetstillfällen för verksamma konstnärer
behövs resurser och strategier för att arbeta aktivt med frågor om offentlig utsmyckning.
Vi anser därför att tillämpningen av 1-% regeln vid om- till- och nybyggnation av kommunala byggobjekt ska vara obligatorisk och prövas i varje markanvisningsavtal.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Socialdemokraterna

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 185 forts

Dnr 2021/682

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT


Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningar att införa 1%regeln.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 186

Dnr 2021/699

Fråga till kommundirektören - Gymnasie-elever ska äta lunch utanför
kommunens måltidsorganisation - ger implikationer för kostverksamheten. Hur ser regelverket ut?
Ärendebeskrivning
Ordförande, Carl-Göran Svensson (C) initierar, vid dagens sammanträde, frågan om vilka
konsekvenser det får för nämndens kostverksamhet när de praktiska gymnasieprogrammen
efter flytt från ÖG ner till nya lokaler på Storgatan ska äta lunch utanför kommunens
måltidsorganisation där de hittills har ätit sin lunch dagligen. Beslutet berör två nämnder.
Hur ser regelverket ut? Begäran om svar riktas till kommundirektör Diana Olsson.
Beslutsunderlag
Fråga till kommundirektören, 2021-08-26
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDEN BESLUT


Skicka över frågeställningen till kommundirektören för besvarande.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 187

Dnr 2021/28

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Följande meddelanden redovisas som information:
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21, § 142 - Österlen VA AB s begäran om revers
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21, § 137 - Investeringsbudget 2022 med plan för
åren 2023-2026 med bilagor
Skrivelse - Grusligt hjälplöst beträffande Nisbethsgatan i Simrishamn
Information avseende beläggning - Nisbethsgatan, Store Bengts strädde och Ågatan
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

27

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-08-26

§ 188

Dnr 2021/29

Förvaltningschefens information
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef, Åsa Simonsson informerar:
Utvärdering av sommaren 2021 – handlingsplan i god tid - vad kan göras bättre inför sommaren 2022?
Personal
Pulsmätning är genomförd – hur upplever personalen corona-situationen vad gäller hemarbete och arbetsgivarens åtgärder och stöd. Hur gör vi när vi återgår?
Covid-19
Smittspridningen ökar. Kommunen följer restriktionerna. Sammanträde kommer även fortsättningsvis, tills vidare genomföras digitalt.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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