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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 108 Upprop och val av justeringsperson 2021/25 4
§ 109 Fastställande av föredragningslista 2021/26 5
§ 110 Redovisning av delegeringsbeslut 2021/27 6
§ 111 Trafikverkets granskningshandlingar för samlade åtgärder i Kivik 2018/982 7 - 9
§ 112 Tilläggsyttrande avseende Trafikverkets granskningshandlingar över 

gång-och cykelväg Skillinge - Hammar
2016/300 10 - 11

§ 113 TRV 2017/21428 Komplettering begäran om yttrande över avvikelse 
mellan gällande detaljplan/byggnadsplan/stadsplan och vägplan, 
Simrishamn, GC-väg Hammar-Skillinge, återremiss

2021/284 12 - 13

§ 114 Tilläggsavtal och utökad kostnadskalkyl avseende gång-och cykelväg 
Skillinge- Hammar

2016/300 14 - 16

§ 115 Detaljplan för Tommarp 42:104, granskningshandlingar 2019/1097 17 - 18
§ 116 Skrivelse från Fredrik Ramberg (SD) - Portionskostnad för luncher på 

gymnasiet
2021/211 19

§ 117 Projekt Måns Nils torg, Borrby 2020/581 20
§ 118 Grillkåta i Sankt Olof vid medborgahuset - Simrishamnsförslag ID: 

112 
2021/281 21

§ 119 Simrishamnsförslag ID: 114 Utegym i Tommarp 2021/357 22
§ 120 Markanvisningsavtal Lasarettet 1 2020/936 23
§ 121 Genomförandeavtal del av Mellby 27:52 och 3:121  2017/901 24 - 25
§ 122 Detaljplan för del av Mellby 27:52 och Mellby 3:121 i Kivik, anta-

gande
2018/858 26 - 28

§ 123 Verksamhetsområde för planområdet i Kivik, Mellby 27:52 och 
3:121, Kivikhusen

2021/391 29

§ 124 Detaljplan för del av Simris 206:1, 20:31 och 20:33, Stengården 
avloppsreningsverk , granskningshandling

2017/569 30 - 31

§ 125 Detaljplan för Annelund 2 - antagande 2020/357 32 - 33
§ 126 Projektdirektiv - stadsmiljöprogram för Simrishamns stad 2021/287 34
§ 127 Remiss - Samråd om Danmarks förslag till havsplan och strategisk 

miljökonsekvensbeskrivning
2020/300 35

§ 128 Remiss - Förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks-
havsområde i Nordsjön och Östersjön

2020/987 36

§ 129 Ekonomisk rapport 2021-01-01--2021-04-30 med helårsprognos 2020/1051 37
§ 130 Yttrande över revisionens granskning av projektstyrningsmodellen 2021/198 38 - 39
§ 131 Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun 2021-2030, aktiviteter 

samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-2022
2021/33 40 - 41

§ 132 Nybyggnad av Sjöräddningsstation i Skillinge, Kvarnby 15:238 2020/299 42
§ 133 Handlingsplan för sommaråtgärder, revidering avseende matvagnar 2020/906 43 - 44
§ 134 Meddelanden 2021/28 45 - 46
§ 135 Förvaltningschefens information 2021/29 47
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 108 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
2021-05-27

§ 109 Dnr 2021/26

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av föredragningslista och genomgång av ärenden

Sammanträdet inleds med att fastställa dagordningen och genomgång av ärendena på före-
dragningslistan. Ärendena presenteras av tjänstepersoner digitalt. 

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

Följande ärenden utgår vid dagens sammanträde:

Punkt 20 – Remiss, samråd om Danmarks förslag till havsplan och strategisk miljökonse-
kvensbeskrivning

Punkt 21 – Remiss, förslag till skyddade marina områden för Danmarks havsområde i 
Nordsjön och Östersjön

_____
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 110 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 2021-05-19

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.
_______
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 111 Dnr 2018/982

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Trafikverkets granskningshandlingar för samlade åtgärder i Kivik 

Ärendebeskrivning

Trafikverket och Simrishamns kommun tog under 2014 fram en förenklad åtgärdsvalstudie 
för att hitta en helhetslösning för trafiksituationen i Kivik. Problemställningen i den för-
enklade åtgärdsvalsstudien var att kommunen höll på att ta fram en ny översiktsplan för 
Simrishamns kommun och i samband med det hade ett behov av att kunna göra ett långsik-
tigt ställningstagande för väg 9 genom Kivik.

I denna ges förslag på att justera kurvan vid Esperödsallén, anlägga en gång- och cykelväg 
längs väg 1601 och att genomföra tätortsåtgärder på väg 9 genom Kivik. 

Målen som skulle uppfyllas med åtgärderna var att skapa en god trafiksäkerhets-situation 
för oskyddade trafikanter, skapa en god framkomlighetssituation för transporter till muste-
riet, hantera de höga trafiktopparna under högsäsong så att framkomlighet för utrycknings-
fordon (och boende/turister) säkras och bidra till att bibehålla eller öka Kiviks attraktivitet 
för boende och turister.

Efter framtagen åtgärdssvalstudie 2014 tecknade Simrishamns kommun ett medfinansie-
ringsavtal med Trafikverket kring trafiksituationen i Kivik med syfte att öka trafiksäkerhe-
ten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter i Kivik samt öka framkomligheten. Ett 
tilläggsavtal tecknades 2019. 

Trafikverket Region Syd har nu ett pågående arbete med att upprätta vägplanehandlingar 
för tre av de större åtgärderna i Kivik. 

Åtgärd 1
RV 9/väg 1601 vänsterkörfält, busshållplats och pendlarparkering
Åtgärden avser ombyggnad av ett trevägskäl mellan väg 9 och väg 1601 med nytt vänster-
svängfält mot väg 1601. Åtgärden avser även anläggandet av två nya busshållplatslägen för 
SkåneExpress linje 3 och linje 573. I anslutning till den nya busshållplatsen på norra sidan 
om väg 9 planeras det att anläggas en pendlarparkering för bilar och cyklar. 

Åtgärd 2
GC-väg längs Karakåsvägen till Kiviks musteri
Åtgärden innebär en ny gång- och cykelväg längs Karakåsvägen med start i korsnings-
punkten länsväg 1601 Bredarörsvägen/länsväg 1613 Esperödsallén och stopp vid Kiviks 
musteri.
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 111 forts Dnr 2018/982

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Åtgärd 3
Framkomlighetsåtgärder Esperödsallén
Åtgärden ska öka framkomligheten vid Esperödsallén genom att bygga bort de två 90-gra-
derskurvorna vid Kiviks Esperöd Arboretet. Syftet är att öka framkomligheten, få en bättre 
trafiksäkerhet samt minska den kontinuerliga påverkan på trädallén. 

Vägplanehandlingarna har varit utställda för samråd under perioden 16 juni 2020 – 10 juli 
2020. Simrishamns kommun yttrade sig då över handlingarna och ställde sig bakom föreslagna 
åtgärder och utformningen av cykelvägen.

Vägplanehandlingarna är nu utställda på granskning under perioden 19 april – 28 maj.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom handlingarna och tagit fram ett förslag på 
yttrande.

Finansiering

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2019‐03‐25, § 70 finansierar Simrishamns kommun 
projektet 12568 (Åtgärder efter ÅVS Kivik) om
sammantaget 9 000 000 kr genom att tillföra motsvarande medel till
samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget i enlighet med redovisad
kostnadskalkyl.

Enligt undertecknat tilläggsavtal (5 maj 2019 efter KF:s beslut 25 mars 2019, § 70) medfi-
nansierar Simrishamns kommun cykelvägen till 100 %.

Den bedömda kostnaden är preliminär och de faktiska kostnaderna kan komma att föränd-
ras i ett senare skede. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-19
Yttrande över Trafikverkets granskningshandlingar för samlade åtgärder i Kivik, 2021-05-
27
Granskningshandlingar vägplan för tätortsåtgärder i Kivik (Planbeskrivning och ritning) 
2021-04-19
Granskningshandlingar vägplan för gång-och cykelväg till musteriet (Planbeskrivning, 
Miljökonsekvensbeskrivning och ritning) 2021-04-19
Granskningshandlingar vägplan för Skogsdala – Esperöd vid Esperödsallén (Planbeskriv-
ning, miljökonsekvensbeskrivning och ritning) 2021-04-19
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 111 forts Dnr 2018/982

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna i ärendet redovisat yttrande från Simrishamns kommun över Trafikver-
kets granskningshandlingar över samlade åtgärder i Kivik.

 Paragrafen justeras omedelbart.
_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverkets projektledare – chris.thorisson@trafikverket.se
Trafikverkets ärendebrevlåda för inkomna yttranden - investeringsprojekt@trafikverket.se
Kommunstyrelsen (För kännedom)
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 112 Dnr 2016/300

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tilläggsyttrande avseende Trafikverkets granskningshandlingar över 
gång-och cykelväg Skillinge - Hammar 

Ärendebeskrivning

Trafikverket planlägger för en ny gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge i 
Ystads och Simrishamns kommuner. Gång- och cykelvägen blir en del av den nationella 
cykelleden Sydkustleden. Den nya gång- och cykelvägen möjliggör en trafiksäker förbin-
delse längs kusten för cyklister och gående samtidigt som man smidigt når viktiga mål-
punkter för arbete, skola och rekreation.

Vägplanen var utställd på samråd under perioden 2018-06-01 – 2018-06-26.

Vägplanen var utställd på en första granskning under perioden 2019-12-18 – 2020-01-31, i 
samband med detta upptäckte Trafikverket ett fel i handlingarna avseende gång-och cykel-
vägens släntlutning och granskningen fick avbrytas. 

Under år 2020 reviderades handlingarna utifrån det tidigare felet som påträffats, vägplanen 
var därefter utställd på en andra granskning under perioden 2020-12-07 -2021-01-24. 

När den andra granskningen avslutats upptäckte Trafikverket att det inte tydligt framgått på 
plankartorna och i planbeskrivningen att gång- och cykelvägen inte ska vinterväghållas, 
vilket innebär att Trafikverket kommer behöva göra en väsentlig ändring efter granskning. 
Detta påverkar allmänheten och därför måste vägplanen ställas ut igen under våren 2021.

Vägplanen är utställd på en tredje granskning under perioden 23 april – 23 maj 2021.

Trafikverket har meddelat kommunen att yttrandena som inkom under granskningen de-
cember 2020 - januari 2021 finns kvar och besvaras i ett granskningsutlåtande. Eventuella 
yttranden som kommer in under granskning våren 2021 besvaras i ett kompletterande 
granskningsutlåtande. Samma synpunkter behöver således inte skickas in igen.

Simrishamns kommun har enligt samhällsplaneringsnämndens beslut 2021-01-28 §7 till-
sammans med Ystad kommun skickat in ett gemensamt yttrande över Trafikverkets 
granskningshandlingar.

Eftersom synpunkterna i det tidigare inskickade yttrandet kvarstår och ska bemötas av Tra-
fikverket har förvaltningen gjort bedömningen att inte lämna några ytterligare synpunkter 
på handlingarna kring att cykelvägen inte ska vinterväghållas.
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 112 forts Dnr 2016/300

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Med anledning av samhällsplaneringsnämndens beslut 2021-04-29 §76 hölls ett dialogmö-
te med Trafikverket och deras konsult 2021-05-05 för att diskutera hur vi kommer vidare i 
arbetet med gång-och cykelvägen förbi idrottsplatsen i Skillinge. 

Trafikverket meddelade då att de gärna även tar emot synpunkterna skriftligt som ett 
tillägg till kommunens redan inskickade yttrande över granskningshandlingarna. Då kan 
Trafikverket hantera frågan som en mindre ändring efter granskning eftersom revidering i 
vägplanehandlingarna kommer behöva ske.

Simrishamns kommun har beviljats förlängd svarstid t.o.m. 27 maj 2021.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, Tilläggsyttrande över Trafikverkets granskningshandlingar 
över gång-och cykelväg Skillinge – Hammar, 2021-05-19
Tilläggsyttrande över Trafikverkets granskningshandlingar över gång-och cykelväg Skil-
linge – Hammar, 2021-05-27
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2021-04-29 § 76
Samhällsplaneringsnämndens beslut om granskningsyttrande 2021-01-28 § 7

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna i ärendet redovisat tillägg, daterat 27 maj 2021, från Simrishamns kom-
mun till redan inskickat yttrande över Trafikverkets granskningshandlingar avseen-
de gång-och cykelväg Skillinge – Hammar.

 Paragrafen justeras omedelbart.

_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverkets projektledare - Serdar Mustafa 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 113 Dnr 2021/284

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

TRV 2017/21428 Komplettering begäran om yttrande över avvikelse mel-
lan gällande detaljplan/byggnadsplan/stadsplan och vägplan, Sim-
rishamn, GC-väg Hammar-Skillinge, återemiss 

Ärendebeskrivning

Trafikverket Region Syd upprättar förslag till vägplan för gång- och cykelväg vid väg 1022 
och väg 1500 mellan Hammar och Skillinge i Ystads kommun och Simrishamns kommun.  

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 29 april 2021, § 76 att återremittera ärendet då 
intrånget på konstgräsplanen i Skillinge var större än vad som tidigare redovisats. 
Kompletterande yttrande avseende intrånget återfinns i kommunens yttrande över Trafik-
verkets granskningshandlingar.

Aktuellt ärende avser avvikelser i detaljplaner som Trafikverket bedömer som mindre av-
vikelser och önskar kommunens samsyn i att inte behöva ändra aktuella detaljplaner.

Projekteringsarbete pågår och visar att den tänkta vägplanen kommer strida mot följande 
detaljplaner:

- Spl 11-SKI-156/74 inom Simrishamn Kvarnby 15:285 (allmän plats gata ca 6 kvm)
- DP 1291-Po2/122 inom Simrishamn Sandby 16:19 (allmän plats lokalgata ca 34 

kvm) samt Simrishamn Sandby S:7 (allmän plats natur ca 307 kvm)
- Bpl 11-SIM-577/72 inom Simrishamn Borrby 46:31(allmän plats vägmark ca 36 

kvm)

Trafikverket har även tidigare under år 2019 inkommit med begäran om yttrande över 
mindre avvikelse mellan flertalet gällande detaljplaner och vägplan, samhällsbyggnads-
nämnden har godkänt att vägplanen innebär en mindre avvikelse i detaljplanerna genom 
beslut 2019-06-18, § 148 och 2019-10-24, § 234.

Efter att vägplanen var utställd på en första granskning vintern 2019/2020 upptäcktes ett 
fel i handlingarna gällande cykelvägens släntlutning. Under år 2020 har Trafikverket haft 
pågående arbete med att revidera handlingarna och åtgärda felet. Detta har påverkat grän-
serna genom att bland annat cykelvägens intrång i fastigheter har utökats sedan nämndens 
tidigare beslut om att godkänna mindre avvikelse mellan detaljplan och vägplan.

Trafikverket har meddelat kommunen att utökningen av arealer där kommunen redan yttrat 
sig avser:

 Sandby 21:24, Dp 1291-P363. Utökning cirka 34 kvm vägrätt. Utökningen av de 34 
kvm sker på en sträcka om cirka 31 meter.
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 113 forts Dnr 2021/284

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Borrby 58:3, Bp 1181-P85/0815. Utökning cirka 13 kvm fördelat på de två område-
na. 

 Borrby 58:3, Dp 1291-P320. Utökning cirka 1 kvm. 

 Hoby 11:50, Spl 11-SKI-156/74. Utökning cirka 118 kvm. Utökningen sker på en 
sträcka om cirka 180 meter. 

Aktuella områden utgörs av natur, idrottsändamål och allmän platsmark för parkering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Trafikverket konstaterat att den pla-
nerade gång- och cykelvägen även efter revideringar i vägplanen och utökning av avvikel-
se inte strider mot dessa detaljplaners och byggnadsplans syften och att avvikelserna är 
förenliga med planernas syften enligt 14 § väglagen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-17
TRV 2017/21428 Komplettering begäran om yttrande över avvikelse mellan gällande detalj-
plan/byggnadsplan/stadsplan och vägplan, Simrishamn, GC-väg Hammar-Skillinge, 2021-04-
07
Utökning Dp 1291-P363 inom Sandby 21:24, 2021-04-08
Utökning Dp 1291-P320 och Bpl 1181-P85 0815 inom Borrby 58:3, 2021-04-08
Utökning Spl 11-SKI-156 74 inom Hoby 11:50 och Kvarnby 15:285, 2021-04-08
Utökning Spl 11-SKI-156 74 inom Hoby 11:50 och Kvarnby 15:285, 2021-04-08
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-06-18 §148 och 2019-10-24, § 234

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna Trafikverkets kompletterade bedömning om mindre avvikelser inom 
Kvarnby 15:285, Sandby 16:19, Sandby S:7 och Borrby 46:31 genom att uppdra åt 
nämndens ordförande att underteckna skrivelsen.

 Godkänna Trafikverkets redovisade utökningar av redan godkända avvikelser mel-
lan detaljplan och vägplan inom fastigheterna Sandby 21:24, Borrby 58:3 och Hoby 
11:50.

_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverkets projektledare Serdar Mustafa -  serdar.mustafa@trafikverket.se
Trafikverkets markförhandlare Pierre Lundberg – pierre.lundberg@trafikverket.se
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 114 Dnr 2016/300

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tilläggsavtal och utökad kostnadskalkyl avseende gång-och cykelväg 
Skillinge- Hammar 

Ärendebeskrivning

Trafikverket har översänt tilläggsavtal och en utökad kostnadskalkyl avseende projektet 
gång-och cykelväg Skillinge – Hammar. 

Tillägget till det undertecknade medfinansierinsgavtalet är föranlett av bedömda ökade 
kostnader i projektet och för att säkerställa projektets fortsatta finansiering måste avtalet 
förnyas.

Enligt undertecknat medfinansieringsavtal finansieras projektet till 75% av Region Skåne 
som en del av den regionala transportinfrastrukturplanen. Simrishamn och Ystad kommu-
ner finansierar 25% av den del som anläggs inom vardera kommunen.

Den generella princip som gäller med regionala medel är att kostnaden fördelas utifrån 
medfinansieringsfördelningen, även fördyringar. I detta fall finns regionens del av finansie-
ringen 75% i den regionala transportinfrastrukturplanen för år 2018–2029. Parallellt med 
genomförandet av den regionala transportinfrastrukturplanen 2018–2029 har Region Skåne 
ett pågående arbete med kommande regionala transportinfrastrukturplan för åren 2022–
2033 alternativt 2022–2037 den kommande planen beräknas ställas ut på samråd i augusti 
2021. Det är därför mycket angeläget för Regionen att veta hur
kommunerna ställer sig till projektets fortskridande.

Trafikverket och Region Skåne avvaktar kommunens ställningstagande innan sommaren 
2021.

Finansiering
Den totala kostnaden för Simrishamns kommun bedömdes enligt undertecknat medfinansie-
ringsavtal uppgå till 2,6 - 6,3 miljoner kr. 
Kostnaden i det nuvarande medfinansieringsavtal bygger på en schablonberäkning som beräk-
nades i den förenklade åtgärdsvalstudie (ÅVS) där parterna ej hade tagit ställning till sträck-
ning utifrån de tre lokaliseringsalternativ som fanns med. 
Kostnaden i det undertecknade medfinansieringsavtalet är baserad på meterkostnaden som 
var aktuell år 2016 vilket innebär att den första kalkylen som varit utgångspunkt i det be-
fintliga avtalet var väldigt grov och således inte längre aktuell.

Enligt aktuellt tilläggsavtal framgår att den totala kostnaden för Simrishamns kommun 
reviderats och nu bedöms uppgå till 9,5 -10,1 miljoner utifrån 2020 års prisnivå.
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 114 forts Dnr 2016/300

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

I inlämnat förslag till investeringsbudget 2022 – 2026 finns 3 mkr avseende projektet. 
Samhällsplaneringsnämnden behöver därmed 6,1 mkr i tilläggsanslag utöver inlämnat bud-
getförslag för att finansiera projektet gång- och cykelväg Skillinge – Hammar.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-18
Undertecknat medfinansieringsavtal mellan Trafikverket, Ystad och Simrishamns kommu-
ner, 2016-08-26
Utkast tilläggsavtal mellan Trafikverket, Ystad och Simrishamns kommuner, 2021-03-24

Förslag till beslut på sammanträdet

Lage Engebo (M): Överlämna ärendet öppet till kommunstyrelsen
Carl-Göran Svensson (C): I enlighet med förvaltningens förslag
Lars Johansson (S): Instämmer i Carl-Göran Svenssons förslag

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Carl-Gö-
ran Svenssons och Lars Johanssons förslag.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:

JA-röst för Carl-Göran Svenssons förslag
NEJ-röst för Lage Engebos förslag

Omröstningsresultat

Med nio JA-röster (Gunilla Tynell (L), Pär Rosenberg (KD), Lars Johansson (S), Christl 
Bengtsson (S), Jan-Erik Persson (S), Mats Sundbeck (V), Kjell Dahlberg (ÖP), Carl-Göran 
Svensson (C)) mot två NEJ-röster (Lage Engebo (M), Carl Strömberg (M)) Två avstår från 
att rösta Thomas Paulsson (SD), Jan Dahl (SD) beslutar nämnden enligt Carl-Göran Svens-
sons förslag.
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 114 forts Dnr 2016/300

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Godkänna i ärendet redovisat tilläggsavtal avseende gång-och cykelväg för Skillinge – 
Hammar genom att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör att 
underteckna avtalet.

 Tillföra 6,1 mkr till samhällsplaneringsnämndens förslag till investeringsbudget 2022 – 
2026. Beloppet föreslås läggas till år 2023 för att kunna slutföra projektet, gång-och 
cykelväg mellan Skillinge – Hammar. 

Reservationer

Lage Engebo (M) och Carl Strömberg (M) reserverar sig mot beslutet.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Trafikverket – sara.lundgren@trafikverket.se (för kännedom)
Region Skåne – Lisa.DuringJanson@skane.se (för kännedom)
Ystad kommun- kommunen@ystad.se (för kännedom)
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 115 Dnr 2019/1097

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Tommarp 42:104, granskningshandlingar 

Ärendebeskrivning

15 november 2019 kom Järrestad Härads Lantmannaförening (JHL) in med begäran om 
planbesked för ändring av detaljplan. I ansökan redogörs för behovet av större torkningska-
pacitet och större lagringsutrymme då dagens torkningsutrustning behöver moderniseras 
och bli effektivare. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att meddela positivt planbesked den 30 januari 2020, 
§ 15.

Myndighetsnämnden beslutade den 8 april 2014, § 40 att bevilja bygglov för en utökning 
av silosanläggningen som skulle innebära en avvikelse från nu gällande detaljplan, de tre 
tillkommande silosarna har en totalhöjd på 14,8 meter. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjlighet till utbyggnad av spannmåls-anläggning 
med nya lagringssilos samt att göra den senaste silosutbyggnaden från 2014 planenlig. 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 26 november 2020, § 256 att godkänna sam-
rådshandlingar över detaljplan för Tommarp 42:104. Planförslaget var utställt på samråd 
under perioden 5 december 2020 – 9 januari 2021.

Länsstyrelsens yttrande handlade främst om riksintresse för kommunikationer, buller och 
omgivningspåverkan samt miljökvalitetsnormer för vatten. Inför granskningen har hand-
lingarna bland annat förtydligats avseende:

 Den huvudsakliga markanvändningen har ändrats från J-industri till Z -
verksamhet

 Planområdet har reviderats och området i fastighetens södra del, 30 meter 
från järnvägen har utgått och kommer inte att behandlas i det fortsatta 
planarbetet.

 Planhandlingarna har reviderats och utvecklats avseende riksintresse för 
kommunikation

 Beskrivning av dagvattenhantering inom fastigheten har utvecklats 
 Beskrivning av påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten har utveck-

lats
 Översyn och kartläggning av eventuella framtida behov av fördröjnings-

magasin inom fastigheten

17



Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 115 forts Dnr 2019/1097

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 En förenklad skuggstudie över intilliggande bostäders påverkan av plan-
förslaget har genomförts

Finansiering

Ett plankostnadsavtal finns upprättat mellan Simrishamns kommun och Järrestad Härad 
Lantmannaförening.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-21
Granskningshandlingar för Tommarp 42:104 (Planbeskrivning, plankarta och samrådsredo-
görelse), 2021-05-27

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna granskningshandlingar för Tommarp 42:104.
 Godkänna samrådsredogörelsen.

_______

Beslutet expedieras till:
Järrestad Härads Lantmannaförening (JHL) - ola.cristiansson@jhl.nu
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 116 Dnr 2021/211

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skrivelse från SD-politikerna i samhällsplaneringsnämnden - Portions-
kostnad för luncher på gymnasiet 

Ärendebeskrivning

SD-politikerna i samhällsplaneringsnämnden har i skrivelse gjort en framställan om att det 
skyndsamt görs en kostnadsöversikt där SPN och BUN gemensamt kommer fram till den 
faktiska portionskostnaden för Simrishamns gymnasieelever. 
De skriver:              
I vår strävan efter att servera den bästa möjliga skolmaten för en hälsosam skoldag så har 
det framkommit att berörda förvaltningar ger olika syner på hur stor portionskostnaden 
egentligen är.
Det skiljer sig väsentligt och man kan tydligen tolka det som man själv önskar. Detta ska-
par frustration i alla led när det enda vi vill, är ge de eleverna bästa förutsättningarna 
genom att bl.a. erbjuda den skolmat som är rekommenderad och utformad för att yta bra 
skolresultat och hälsa under den studietiden som Simrishamns kommun erbjuder.
Samtidigt har vi en skyldighet att mot kommunens folkbokförda skattebetalare följa kom-
munens idé om god ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-11
Redogörelse av kostnader för skollunch
Skrivelse från SD-politiker i samhällsplaneringsnämnden, 2021-03-17

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisning av kostnader för skollunch och skicka den till SD-politiker-
na i samhällsplaneringsnämnden.

_______

Beslutet expedieras till:
Fredrik Ramberg
Jan Dahl
Thomas Paulsson
Alf Persson
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 117 Dnr 2020/581

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projekt Måns Nils torg, Borrby 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2020 att godkänna ett nytt investeringsprojekt 
för anläggande av Måns Nils torg med en budget på 2 000 tkr.

Pågående projektering och framtagen kostnadsbedömning visar på ett behov av ytterligare 
medel för att genomföra projektet. Samhällsbyggnadsförvaltningen begär därför att budget 
för Måns Nils torg utökas till 5 500 tkr för perioden 2020 – 2022.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-04
Kostnadsbedömning Måns Nils torg, granskningshandling, Tyréns, 2021-04-30
Tjänsteskrivelse driftkalkyl Måns Nils torg, 2020-12-09
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-12-17, § 288
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Kalkyl, VA-åtgärder, 2020-12-07
Gestaltningsförslag Måns Nils Torg, 2020-12-01
Presentation Måns Nils Torg, SPN, 2020-11-26
Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2020-08-27, § 157
Projektdirektiv för Måns Nils torg, 2020-08-07 
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-03-30, § 66

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Överföra 1,5 mkr från projekt 12662 (Skansen) till projekt 12664 (Måns Nils Torg) 
inom ramen för nämndens investeringsbudget.

(Budgeten för Måns Nils Torg 2021 bedöms därmed finasiera de investeringsutgifter som 
projektet har 2021) 
_______
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 118 Dnr 2021/281

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Grillkåta i Sankt Olof vid medborgahuset - Simrishamnsförslag ID: 112 

Ärendebeskrivning

Simrishamnsförslag 112 lämnades in av Lena Persson 25 januari 2021 och skickades vida-
re för behandling av samhällsplaneringsnämnden den 6 april 2021. 

Grillkåta och vindskydd
Upprätta en öppen grillkåta (utan täta väggar) samt ett vindskydd i anslutning till medborgarhuset 
i Sankt Olof, i intilliggande skogsdunge alternativ på ängen ovanför. Se förslag bilder.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att placera en grillkåta i an-
slutning till medborgarhuset i Sankt Olof, men vindskydd bedöms inte vara nödvändigt 
inne i en tätort, varför förvaltningen föreslår placering av bänkar i anslutning till grillkåtan 
i stället. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-03
Simrishamnsförslag 112

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Simrishamnsförslaget bifalles.
_______

Beslutet expedieras till:
Simrishamnsförslagshandläggarna
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 119 Dnr 2021/357

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamnsförslag ID: 114 Utegym i Tommarp 

Ärendebeskrivning

Simrishamnsförslaget skickades in 16 februari 2021 och uppnådde tillräckligt antal röster 
19 april 2021. 

Utegym/Lekplats i Tommarp
Ett utegym i Tommarp saknas. För folkhälsan, speciellt i pandemintider skall
alla medborgare ha möjlighet till träning utomhus och med tanke på miljön
inte behöva köra bil för att utöva träning.

Utegymmet kan placeras bredvid lekplatsen, vilken i allra högsta grad behöver uppdateras.

Perfekt för föräldrar att träna samtidigt som barnen leker och har sin träning.
Flera byar i kommunen har fått utegym, tycker därför det är dags för Tommarp nu.

Förvaltningen bedömer att det är en lämplig placering av ett nytt utegym i anslutning till 
lekplatsen. Budget finns ej för nyinvestering under året, men det bedöms finnas utrymme i 
reinvesteringsanslaget som kan omfördelas. 

Den planerade ombyggnaden av lekplatsen i Östra Tommarp kräver mer planering och tid 
för medborgardialog, varför den inte går att genomföra under året.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-05
Simrishamnsförslag 114

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Simrishamnsförslaget beviljas.

 Uppdra åt samhällsbyggnadschefen att lösa finansieringsfrågan.
_______

Beslutet expedieras till:
Simrishamnsförslaghandläggarna
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 120 Dnr 2020/936

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Markanvisningsavtal Lasarettet 1 

Ärendebeskrivning

Fastigheten Lasarettet 1 är i översiktsplanen utpekad som utbyggnadsområde för bostads-
ändamål. Sveafastigheter group AB kom den 23 oktober 2020 in med en ansökan om di-
rektanvisning för del av fastigheten. Projektet benämns ”morgondagens boende för äldre”. 
Området ägs av Simrishamns kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december 2020, § 295, att lämna ett positivt 
planbesked.

En markanvisning är legaldefinierad som ”en överenskommelse mellan en kommun och en 
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna vill-
kor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt 
markområde för bebyggande”. I ett projekt som detta, där exploatören är med tidigt i pro-
cessen, är det lämpligt att först ingå ett markanvisningsavtal för att slå fast de grundläggan-
de villkoren för arbetet framåt och den framtida marköverlåtelsen, för att sedan, när detalj-
planen närmar sig antagande, ingå ett mer detaljerat genomförandeavtal.

Samhällsplaneringsnämnden i Simrishamns kommun beslutade den 17 december 2020, § 
293, om att bevilja Sveafastigheter bostad group AB:s ansökan om markanvisning för del 
av fastigheten Lasarettet 1. Sveafastigheter bostad AB är moderbolag till Sveafastigheter 
bostad group AB. Samtliga markanvisningar och all personal är samlade i Sveafastigheter 
bostad AB, varför markanvisningsavtalet ingås med Sveafastigheter bostad AB.

Sveafastigheter bostad AB undertecknade den 11 maj 2021 markanvisningsavtalet som nu 
är föremål för godkännande av Samhällsplaneringsnämnden

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 11 maj 2021.
Markanvisningsavtal med bilagor, undertecknat 11 maj 2021

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för klargörande av pro-
jektets definition av boendeform (äldreboende?) och dess innebörd. 

______
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 121 Dnr 2017/901

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Genomförandeavtal del av Mellby 27:52 och 3:121 

Ärendebeskrivning

Det aktuella området av Mellby 27:52 och 3:121 är ett attraktivt område i Kivik och flera ex-
ploatörer har genom åren visat intresse för att få bebygga det med bostäder. Området är i över-
siktsplanen utpekat som utbyggnadsområde för bostadsändamål. Detaljplanen som hör sam-
man med markanvisningen lyfts för antagande i SPN samtidigt som godkännandet av genom-
förandeavtalet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-07, § 209, att anordna en markanvisningstäv-
ling för området. Arkitektföretaget Stadstudio vann tävlingen och Exploatören är ett, för detta 
exploateringsprojekt, nybildat dotterbolag. Parterna ingick 16 mars 2020 ett markanvisningsav-
tal avseende området. Parterna har också 12 september 2019 ingått ett plankostnadsavtal.

Exploatören har valt att utveckla området i ett för projektet nystartat bolag: Kivik bostads AB.

Exploateringsområdet är tänkt att försäljas i som mest tre etapper. Kommunen ges möjlighet 
att köpa tillbaka tomterna i det fall de inte skulle bli bebyggda.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 17 maj 2021
Genomförandeavtal med bilagor, undertecknat 19 maj 2021
Exploateringskalkyl, 19 maj 2021

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna upprättat förslag till genomförandeavtal.

 Förutsättningar/villkor för beslutet är att kommunfullmäktige fattar beslut om att 

dels anta detaljplan för del av Mellby 27:52 och del av Mellby 3:121 (SPN`s be-
slutsförslag till kommunfullmäktige § 122)

dels fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten, spillvatten och dagvat-
ten för del av Mellby 27:52 och del av Mellby 3:121 (SPN`s beslutsförslag till 
kommunfullmäktige § 123).

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 121 forts Dnr 2017/901

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutet expedieras till:
Kivik bostads AB
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 122 Dnr 2018/858

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för del av Mellby 27:52 och Mellby 3:121 i Kivik, antagande 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 2017, § 209, att en markanvisnings-
tävling för fastigheterna Mellby 27:52 och Mellby 3:121 skulle anordnas. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 augusti 2018, § 149, att uppdra åt samhälls-
byggnadsförvaltningen att ta fram ett planavtal och markanvisningsavtal mellan Sim-
rishamns kommun och förslagsställaren till vinnande tävlingsförslag ” Kiviks trädgårdar”.

Markanvisningsavtal godkändes den 21 november 2019, § 255, av samhällsbyggnads-
nämnden. Slutgiltigt beslut, antagandebeslutet togs av kommunfullmäktige den 27 januari 
2020, § 12.

Hänsyn har tagits till de synpunkter som inkom under samrådet och de har i relevanta delar 
arbetats in i planförslaget. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 maj 2020, § 113, att godkänna detaljplanen 
för samråd.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2021, § 52, att godkänna detaljplanen 
för granskning.

Syftet med detaljplanen är pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse. Förslaget innebär 
en utbyggnad av småhusbebyggelse, cirka 35 enheter, med trädgårdar och gemensam 
grönyta.

Bostäder planeras att utformas som äganderätter med en samfällighet som ansvarar för 
gemensamma grönytor. Gata inom området föreslås ha kommunalt huvudmannaskap och 
benämnas lokalgata. 

Planområdet ligger i Kivik och är cirka 16 000 kvm stort. Området utgörs av delar av fas-
tigheterna Mellby 3:121 och 27:52. Markägare är Simrishamns kommun.

Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv, turism och rörligt friluftsliv, högexplo-
aterad kust samt påverkansområde för Försvarsmakten. 
Området är utpekat som utbyggnadsområde för bostadsändamål i gällande översiktsplan 
och enligt policy för utbyggnad vid Ravlunda skjutfält är området inom den ortsavgräns-
ning där nya bostäder kan byggas ur bullersynpunkt. 
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Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-27

§ 122 forts Dnr 2018/858

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planområdet är idag jordbruksmark som utgörs av äppelodling. Då DDT ofta användes 
som bekämpningsmedel i äldre fruktodlingar har en miljöteknisk markundersökning tagits 
fram. Denna undersökning visade förhöjda halter av DDT varför en saneringsplan ska tas 
fram. 

Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde för vattentäkt. Planförslaget anpassas 
till gällande vattenskyddsföreskrifter.  

Då planområdet är beläget intill väg 9 har förslaget anpassats utifrån bullerutredning och 
utredning om risk vid farligt led för farligt gods. 

Finansiering
Plankostnadsavtal är upprättat och undertecknat. 
Avstyckning av fastigheter inom planområdet skall genomföras. Lantmäteriförrättningar 
bekostas av exploatör. 
För genomförande av detaljplan upprättas genomförandeavtal mellan kommun och exploa-
tör.
Nödvändiga utredningar bekostas av exploatör. 
Miljöteknisk markundersökning och sanering av planområdet bekostas av kommunen. 

Konsekvenser
Detaljplaneförslaget följer ställningstagande i översiktsplanen där området är utpekat som 
bebyggelseområde. Förslaget innebär att bostadsbeståndet i Kivik ökas, vilket medför att 
inflyttning till orten kan öka.
Om förslaget inte godkänns stagnerar möjligheten för ny bostadsbebyggelse i Kivik, som 
är en utpekad basort för utveckling i översiktsplanen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-17
Planhandlingar 2021-05-17
Granskningsutlåtande, 2021-05-17
Miljöteknisk markundersökning, 2021-04-16

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna granskningsutlåtandet.
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§ 122 forts Dnr 2018/858

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Godkänna detaljplan för Mellby 27:52 och Melby 3:121 för antagande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_______

Beslutet expedieras till:
Stadstudio – Kiviks Bostads AB (för kännedom)
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 123 Dnr 2021/391

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsområde för planområdet i Kivik, Mellby 27:52 och 3:121, 
Kivikhusen 

Ärendebeskrivning

Detaljplan för del av fastigheten Mellby 27:52 och del av fastigheten Mellby 3:121, även kallat 
Kivikshusen, ska upp för antagande maj 2021. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny 
bostadsbebyggelse i form av 33st enbostadshus. Planområdet ligger idag utanför verksamhets-
område för allmänt vatten och avlopp. Innan utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kan 
utföras och förbindelsepunkter upprättas till de aktuella fastigheterna måste verksamhetsområ-
de för allmän vatten- och avloppsförsörjning fastställas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-17
Förslag på verksamhetsområde, karta, del av Mellby 27:52 och del av Mellby 3:121.

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten, spillvatten och dagvatten 
för del av Mellby 27:52 och del av Mellby 3:121, i enlighet med bilagt kartmaterial.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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§ 124 Dnr 2017/569

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för del av Simris 206:1, 20:31 och 20:33, Stengården av-
loppsreningsverk , granskningshandling 

Ärendebeskrivning

Detaljplaneområdet är beläget cirka 3 km söder om Simrishamn och utgörs av delar av de 
kommunalt ägda fastigheterna Simris 206:1, 20:31 och 20:33. Planområdet innehåller an-
läggningar för reningsverk och kontorsbyggnader.

Österlen VA tog initiativ till detaljplanen och planbesked beviljades av samhällsbyggnads-
nämnden den 19 oktober 2017 § 167. Österlen VA vill skapa utvecklingsmöjlighet för 
framtida verksamhet på Stengårdens reningsanläggning. 

Avloppsreningsverket ligger inom område för landskapsbildskydd vilket innebär att dis-
pens från skyddet krävs från Länsstyrelsen vid varje enskild åtgärd som planeras. Utöver 
landskapsbildskydd omfattas planområdet av flera riksintressen som gör bygglovsproces-
serna omfattande. Genom planläggning behöver dispens inte sökas vid varje enskilt fall 
utan påverkan på landskapsbildskydd och riksintressen prövas i planprocessen. 

Syftet med planen är att ta ett helhetsgrepp kring fastigheterna för att kunna utveckla re-
ningsverket och den verksamhet som idag bedrivs på fastigheterna.

Detaljplaneområdet ligger inom riksintressena för högexploaterad kust/kustzon, rörligt 
friluftsliv och riksintressen för turism och friluftsliv. Detaljplanen angränsar till riksintres-
se för friluftsliv, hela planområdet omfattas av riksintresse för naturvård.

Detaljplanen upprättas med utökat förfarande och planprogram. Planprogrammets syfte är 
att i ett tidigt skede samla in kunskap och synpunkter från berörda och myndigheter. Plan-
programmet redovisar översiktligt hur VA-avdelningen vill utveckla sina fastigheter i 
framtiden för att kunna uppföra en pyrolysanläggning eller en biogasanläggning. Planpro-
grammet var föremål för programsamråd under tiden 17 augusti 2019 till 16 september 
2019.

Bedömningen att detaljplanens genomförande kan antas medföra sådan betydande miljöpå-
verkan som åsyftas i Plan- och bygglagen och Miljöbalken att en miljöbedömning behöver 
göras. En behovsbedömning har gjorts och samråtts med länsstyrelsen. Behovsbedömning-
en visar att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska upprättas. 

En MKB har upprättats och omfattar påverkan på Natura 2000-området, miljöpåverkande 
och tillståndspliktig verksamhet (reningsverk), verksamhetens miljöpåverkan på omgivan-
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§ 124 forts Dnr 2017/569

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

de värden, risker för omgivningen i eller i närheten av planområdet på grund av utbyggnad 
av reningsverket, risker att verksamheten överträder miljökvalitetsnormerna, utökad trafik- 
och bullerproblematik, markföroreningar och riskhantering för transportvägar. MKB:n tar 
utgångspunkt i tre olika alternativ: nollalternativ samt pyrolys- respektive biogasanlägg-
ning. 

Under samrådet framkom det att delar av planområdet tidigare använts som minkfarm. En 
verksamhetstyp som ofta innebär att giftiga ämnen kan ha släppts ut i marken. Därför har 
en markteknisk miljöundersökning genomförts av Breccia AB. Undersökningen påvisade 
låga halter av de skadliga ämnena DDT, DDD och DDE. Halterna av de skadliga ämnena 
hamnar dock långt under riktvärdet för MKM (mindre känslig markanvändning), vilket 
innebär att marken inte behöver saneras för den verksamhet det planläggs för.

Finansiering
Framtagandet av detaljplanen inklusive tillhörande utredningar bekostas av VA-verksam-
heten enligt upprättat plankostnadsavtal.

Konsekvenser
Konsekvenser om detaljplanen inte godkänns innebär att Österlen VA inte kan utveckla 
Stengårdens reningsanläggning.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-17
Planhandlingar,  2021-05-17
Miljöteknisk markundersökning, , 2021-05-17

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna detaljplan för delar av Simris 206:1, 20:31 och 20:33, Stengårdens av-
loppsreningsverk, för granskning.

 Godkänna samrådsredogörelsen.
_______

Beslutet expedieras till:
Österlen VA AB
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§ 125 Dnr 2020/357

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Annelund 2 - antagande 

Ärendebeskrivning

Fastighetsägarna för Annelund 2 kom den 14 april 2020 in med en ansökan om planbe-
sked. Planbesked beviljades av samhällsbyggnadsnämnden den 27 maj 2020, § 103. 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att reglera allmän platsmark till kvartersmark. 
Fastighetsägarna önskar större yta för att bättre nyttja den norra delen av sin fastighet och 
har en önskan om att anlägga trädgård framför den norra huslängan. Ändringen syftar inte 
till någon ny eller utökad byggrätt.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 november 2020, § 264 att godkänna detalj-
planehandlingar för samråd. Detaljplanen var mellan den 5 december och den 9 januari 
2021 utställd för samråd och under denna period inkom det 15 yttranden.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2021, § 53 att godkänna detaljplane-
handlingar för granskning. Detaljplanen var mellan den 27 mars och den 23 april 2021 
utställd för granskning och under denna period inkom det elva yttranden.

Länsstyrelsen ansåg det inte klarlagt i samrådshandlingarna om det bedrivits jordbruk hi-
storiskt på den aktuella marken vilket skulle kunna innebära förekomst av markförorening-
ar. Planbeskrivningen och miljöundersökningens har därför kompletterats.

Simrishamns kommun äger den allmänna platsmarken. Sökande önskar att köpa till mar-
ken och ändra till kvartersmark för bostadsändamål. Aktuellt område har en yta om cirka 
200 kvm.

Fastigheten Annelund 2 omges av allmän platsmark. Väster om fastigheten ligger grann-
gården Annelund 1. På fastigheten finns det idag ett bostadshus och två komplementbygg-
nader.

Detaljplanen prövades i första hand genom ett begränsat standardförfarande. Det är möjligt 
för samrådskretsen att godkänna ett förslag till detaljplan redan under samrådet om förut-
sättningarna finns för att tillämpa ett begränsat standardförfarande. Godkännandet ska gö-
ras aktivt av samtliga i samrådskretsen. Då inte alla sakägare yttrat sig under samrådet 
kommer detta att innebära en utökad planprocess och prövas genom standardförfarande 
vilket innebär att granskningshandlingar har tagits fram.
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Området är sedan tidigare detaljplanelagt. För Annelund 2 gäller detaljplanen Förslag till 
stadsplan för Annelundsområdet som vann laga kraft den 31 mars 1976. Nuvarande plan-
bestämmelse anger som ändamål bostäder samt park eller plantering.

Hela området ingår i Simrishamns kommuns översiktsplan som ett detaljplanerat bostadsområ-
de med förtätningsmöjligheter samt en mindre del grönområde avseende idrott och park. De-
taljplanen innebär en mindre påverkan på den allmänna platsmarken. Ändringen bedöms inte 
medföra en betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen anses förenlig med översiktsplanen då det endast är en liten del av det grön-
område som finns i angränsning till detaljplanen som ändras. 

Fastighetsägarna till Annelund 2 avser att använda det nya området för att anlägga trädgård 
(grönyta). Detaljplanen bedöms överensstämma med syfte och intentioner i angränsande 
detaljplaner.

Finansiering
Plankostnadsavtal är upprättat och undertecknat. Planen reglerar endast kvartersmark varpå 
fastighetsägaren ansvarar för iordningställande enligt planförslaget. Kommande fastighets-
reglering bekostas av fastighetsägaren. I exploateringskalkylen framgår även ersättningen 
till kommunen, för den allmänna platsmarken som omvandlas till kvartersmark.

Konsekvenser
En ändring av detaljplanen medför att allmän platsmark inom Simrislund minskas med 
cirka 200 m².

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-17
Exploateringskalkyl, 2020-11-11
Granskningsutlåtande, 2021-04-26
Planbeskrivning, 2021-05-10
Plankarta, 2021-05-11
Miljöundersökning, 2021-03-01
Samrådsredogörelse, 2021-02-25
Detaljplan Förslag till stadsplan för Annelundsområdet, laga kraft den 31 mars 1976

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna granskningsutlåtande.
 Godkänna planhandlingar för antagande.

______
Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Annelund 
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§ 126 Dnr 2021/287

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektdirektiv - stadsmiljöprogram för Simrishamns stad 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 30 november 2015, § 216 Framtiden – Översiktsplan för 
Simrishamns kommun. I översiktsplanen anges att ett stadsmiljöprogram ska tas fram paral-
lellt med arkitektur- och kulturmiljöprogrammet. Behovet av ett stadsmiljöprogram har 
aktualiserats i och med arbetet med BID-projektet ”Årets stadskärna” där Simrishamns 
kvaliteter och möjligheter till försköning har uppmärksammats. 

Målsättningen med stadsmiljöprogrammet är att stärka Simrishamns identitet och göra staden 
vackrare och mer attraktiv, trivsam och tillgänglig. Programmet ska bidra till en samsyn kring 
stadens utformning och underlätta arbetet vid gestaltning, projektering och drift av staden. 
Stadsmiljöprogrammet ska fungera som ett vägledande dokument som ska kunna användas 
som inspirationskälla för stadens fastighetsägare, företagare, invånare, arkitekter, byggherrar 
och projektörer. Programmet ska innehålla råd och riktlinjer kring stadens fysiska gestaltning, 
materialval och färgsättning.

Arbetet med stadsmiljöprogrammet beräknas att ta cirka ett år då arbetet kommer bedrivas av 
personal som endast har möjlighet att arbeta deltid med projektet. Projektet planeras att startas 
upp när Fördjupningen av översiktsplanen för Simrishamns stad är utställd för samråd, vilket 
sker tidigast under hösten 2021.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2021-05-06
Förslag till projektdirektiv – Stadsmiljöprogram för Simrishamns stad, 
2021-05-06

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för komplettering, att 
även innehålla parkeringssituation och stationsområdet. 

_______
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Remiss - Samråd om Danmarks förslag till havsplan och strategisk miljö-
konsekvensbeskrivning 

Ärendebeskrivning

Ärendet utgår. Remissen har besvarats på delegation.

_
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§ 128 Dnr 2020/987

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Remiss - Förslag till nya skyddade marina områden för Danmarkshavs-
område i Nordsjön och Östersjön 

Ärendebeskrivning

Ärendet utgår. Remissen har besvarats på delegation.

 _____
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§ 129 Dnr 2020/1051

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport 2021-01-01--2021-04-30 med helårsprognos 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende perioden 
januari-april 2021 med en bedömd helårsprognos för 2021. 

Helårsprognosen för skattefinansierade verksamheter bedöms redovisa ett underskott på nästan 3,2 
mkr. Underskottet hänförs till största delen till att nämnden ändrat klassificeringen av insatser 
inom Gata/park till driftskostnader som tidigare klassificerats som investeringsutgifter. Den nya 
klassificeringen följer gällande regelverk och rekommendationer. 
En osäkerhet i helårsprognosen är hur länge pandemin kommer påverka samhällsplaneringsnämn-
dens ekonomi negativt. Inom nämndens verksamheter är det framförallt Kostverksamheten och 
Hamnverksamheten som påverkas i form av lägre intäkter.

Investeringsverksamheten
Samhällsplaneringsnämnden redovisar ett investeringsutfall per 30 april på 8,0 mkr. Budgeten för 
2021 uppgår till 55,1 mkr plus överförda medel från 2020 på 36,6 mkr d v s totalt en investerings-
budget på 91,7 mkr. Investeringsverksamheten bedöms komma igång under andra halvåret. Inve-
steringsutfallet bedöms uppgå till 56,4 mkr 2021.
 
VA-verksamheten (VA-kollektivet) redovisar ett investeringsutfall på 27,7 mkr per 30 april. 
Helårsbudgeten uppgår till 47,5 mkr och till årets budget tillförs överförda anslag från 2020 på 36,5 
mkr vilket medför en totalbudget 2021 på 84,0 mkr. Helårsprognosen bedöms till 73,3 mkr vilket är 
10,7 mkr lägre än den totala investeringsbudgeten.

Exploateringsverksamheten förväntas följa antagen budget som innebär att verksamheten bedrivs 
enligt budgeterat anslag på 8 831 tkr 2021.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-20
Ekonomisk rapport SPN jan-april 2021
Helårsprognos SPN, per 30 april 2021

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per april 2021.
_______
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§ 130 Dnr 2021/198

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yttrande över revisionens granskning av projektstyrningsmodellen 

Ärendebeskrivning

Under den årliga granskningen 2020 framkom att nämnden tyckte att det blivit bättre kon-
troll på projekt utifrån ett planerings- och beslutshänseende men att kontrollen av genom-
förande inte fungerade. Revisorerna ville med denna grundläggande granskning av projekt-
modellen förstå arbetsgången från initierandet av ett nytt projekt, via beslut till genomfö-
randet och uppföljning av projekt. 

Granskningen genomfördes av konsultföretaget EY i november 2020 genom intervjuer 
med förvaltningschef samt medarbetare som driver projekt på förvaltningen. Under inter-
vjuerna presenterades projektmodellen samt ett antal projekt som genomförts i enlighet 
med projektmodellen. 

Som stickprov begärde EY in material från projekten: 
 Investeringsprojektet Aktivitetsområde Bergstrands väg 
 Utredningsprojektet VA-samverkan 

Samhällsbyggnadsförvaltningen svarade med underlagen 2020-11-13. 

Innan leverans av granskningsrapport begärde EY sakkontroll av samhällsbyggnadsförvalt-
ningen 2021-02-09. Förvaltningens svar var att granskningen stämde i sak. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY samhällsplaneringsnämnden att: 
 Tydliggör hur projektmodellen ska tillämpas för projekt vilka drivs av externa kon-

sulter. 
 Säkerställa att systemstöd implementeras som stöd för projektstyrningsmodellen.
 Säkerställa att medarbetare ges nödvändig utbildning för projektstyrning.

I samband med leverans av granskningsrapporten, bifogade revisionen ett missiv med öns-
kan om ett yttrande över vilka åtgärder som samhällsplaneringsnämnden planerar att ge-
nomföra med bakgrund i rapportens resultat och rekommendationer. 

Nedan följer en sammanfattning av revisionens rekommendationer samt samhällsplane-
ringsnämndens planerade åtgärder: 

Rekommendation Åtgärd
Tydliggöra hur projektmodellen ska 
tillämpas för projekt vilka drivs av 

I projektmodellen ingår en rutin för 
tillämpning av projektmodellen. Denna 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

externa konsulter rutin kommer att revideras med förtyd-
ligande om hur projektmodellen ska 
tillämpas för projekt vilka drivs av ex-
terna konsulter.

Säkerställa att systemstöd implemen-
teras som stöd för projektstyrnings-
modellen.

Simrishamns kommuns upphandling av 
nytt affärssystem för kommunen har 
tagit höjd för modulen tid och projekt, 
som stöttar planering och uppföljning 
av projekt. 

Säkerställa att medarbetare ges nöd-
vändig utbildning för projektstyrning.

En utbildning i projektledning och i 
projektmodellen planeras att hållas 
hösten 2021. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-13
E-post från KLK – granskning av projektmodell
Missiv – Granskning av projektstyrningsmodellen
Granskning av projektmodell
Yttrande avseende rekommendationer om projektmodell

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Föra informationen till handlingarna.

 Godkänna yttrande avseende rekommendationer om projektmodell.
_______

Beslutet expedieras till:
Revisionen
Kommunledningskontoret
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§ 131 Dnr 2021/33

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun 2021-2030, aktiviteter sam-
hällsbyggnadsförvaltningen 2021-2022 

Ärendebeskrivning

2013 antog kommunfullmäktige ett lokalt åtgärdsprogram för miljömålen, nuvarande åt-
gärdsprogram gäller till och med år 2020. Arbetet med att formulera åtgärder för att upp-
fylla miljömålen gjordes parallellt med färdigställandet av översiktsplanen för Sim-
rishamns kommun, och av den anledningen ingår ett stort antal miljöåtgärder även i över-
siktsplanen. För den hållbara utvecklingen är det viktigt att översiktsplanen, med sina tydli-
ga ställningstaganden och strategier, är vägledande. 

Kommunfullmäktige gav i beslut den 12 december 2020 uppdrag åt kommundirektören att 
ta fram ett nytt miljömålsprogram kopplat till nationella miljömål och Agenda 2030, då 
miljöprogrammet löpte ut år 2020. Programmet skulle vara styrande för Simrishamns kom-
munkoncern, både nämnder och kommunalt ägda bolag, men också beröra hela samhället. 
För att uppnå detta uppdrag och för att arbeta mot ett hållbart Simrishamn ur alla tre per-
spektiven – socialt, ekonomiskt och ekologiskt (miljö) antog kommunstyrelsen 2019 en 
projektuppdragsplan för framtagande av ett Hållbarhetsprogram (Hållbarhetspolicy). 

Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun för perioden 2021 - 2030 ska peka ut viljein-
riktningar och prioriteringar och innehåller fokusområden och strategiska ställningstagan-
den för att lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 ska nås. Poli-
cyn ersätter tidigare miljömålsprogram som sträcker sig fram till 2020. En policy pekar ut 
en önskvärd utveckling av utpekade områden och fastslår en politisk viljeinriktning. I en 
policy tas inte någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller metoder inom ett 
specifikt område. 

Det finns förslag på två alternativa hanteringar av det fortsatta arbetet med Hållbarhetspoli-
cyn det första är att hållbarhetspolicyn ska fungera som ett stöd till arbetet med hållbarhet 
för hela kommunen och samtliga nämnder ska i sin nämndplan beakta de strategiska ställ-
ningstagandena. Det andra är att till policyn knyta en handlingsplan, åtgärderna i hand-
lingsplanen kommer att utgöras av aktiviteter som strävar mot de strategiska ställningsta-
gandena i policyn. Båda alternativen innebär att arbetet med policyn årligen ska återrap-
porteras till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige uppdrog åt kommundirektören att senast den 30 juni 2021 ta fram en 
handlingsplan för åren 2021-2024 med åtgärder och aktiviteter som definieras av nämnder 
och bolag och som strävar mot de strategiska ställningstagandena i policyn. Kommundirek-
tören har med utgångspunkt av detta av t.f. samhällsbyggnadschef begärt in motsvarande 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

uppgifter från samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter att först godkännas i bygg-
nadsnämnd och samhällsplaneringsnämnd.

I mars fick miljöstrategen i uppdrag av t.f. samhällsbyggnadschef att samla in och sam-
manställa samhällsbyggnadsförvaltningens aktiviteter för åren 2021–2024. De föreligger i 
bifogad lista. Viktigt att notera är att samhällsbyggnadsförvaltningen valt att redovisa en-
dast de aktiviteter som finns planerade inom tilldelad budgetram. För att kunna fullt ut för-
verkliga en för tidsperioden 2021-2024 avvägd del av hållbarhetspolicyns totala plane-
ringstid kan det komma att vara nödvändigt att tillskapa aktiviteter som kräver extra an-
slag. Dessa kan då tas fram enligt särskild ordning.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltninens tjänsteskrivelse, 2021-05-14
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-12-14, § 267
Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun, 2021-2030 - Antaget av Kommunfullmäktige 
20-12-14, § 267

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens sammanställning av de aktiviteter till 
Hållbarhetspolicy som direkt berör samhällsplaneringsnämndens verksamhet under 
2021-2022, vilka redan är finansierade.

 Sammanställningen ska skickas till kommundirektören.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret, kommundirektören
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nybyggnad av Sjöräddningsstation i Skillinge, Kvarnby 15:238 

Ärendebeskrivning

Efter beslut tagits i samhällsplaneringsnämnden 2021-04-29, har nya förut-sättningar till-
kommit.
Samhällsbyggnadsförvaltning föreslår därför att nämndens beslut upphävs och nytt beslut 
fattas, där samhällsplaneringsnämnden godkänner ett 25-årigt lägenhetsarrende på del av 
Kvarnby 15:238 upprättas med Svenska Sjöräddningssällskapet. 
Avtalsförslaget från 2020-04-20 ligger i övrigt oförändrat, endast löptiden ändras från 10 
år till 25 år.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-19
Samhällsplaneringsnämndens beslut 2021-04-29, §85
Förslag lägenhetsarrende Kvarnby 15:238, 2021-04-20

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 Samhällsplaneringsnämnden upphäver sitt tidigare beslut, 2021-04-29 §85, om 
markupplåtelse med lägenhetsarrende för del av Kvarnby 15:238.

 Samhällsplaneringsnämnden beslutar att till Svenska Sjöräddnings-sällskapet upp-
låta, med ett 25-årigt lägenhetsarrende på 100 kr per år, del av Kvarnby 15:238 för 
uppförande av sjöräddningsstation.

 Samhällsplaneringsnämndens ordförande tillsammans med förvaltningschef under-
tecknar avtalet för kommunen.

_______

Beslutet expedieras till:
Svenska Sjöräddnings-sällskapet
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Handlingsplan för sommaråtgärder, revidering avseende matvagnar 

Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 17 december 2020, § 281 att 
godkänna Handlingsplan för sommaråtgärder, samt att berörda delar av Storgatan ska fort-
sätta att vara gångfartsområde till och med den 30 april 2021 och nämnden gav också sam-
hällsbyggnadschefen i uppdrag att påbörja arbetet enligt tidplan och beslutade att priorite-
ringar i handlingsplanen skulle tas upp för beslut i januari 2021.

En reviderad handlingsplan presenterades för samhällsplaneringsnämnden den 28 januari 
2021, § 12 och nämnden beslutade att: Uppdra åt samhällsbyggnadschefen att, vid nämn-
dens sammanträde i februari, redovisa möjliga åtgärder att genomföra under år 2021. Den 
25 februari 2021, § 36 beslutade samhällsplaneringsnämnden att godkänna revideringar av 
handlingsplanen, samt att åtskillnad ska göras mellan kommunägda fastigheter som inrym-
mer badplatser och övriga fastigheter innehållande badplatser. Den 18 mars 2021, § 
49 samt den 29 april 2021, § 78 fick nämnden information om hur förvaltningens arbete 
framskred utifrån handlingsplan för sommaråtgärder.

Det har under 2020 stått sex matvagnar på Tullhusstranden vid seglarpaviljongen. Det har 
upplevts som ett problem av flera skäl.

I handlingsplanen för sommaråtgärder föreslås för Tullhusstranden
att de lokala ordningsföreskrifterna revideras så att den totala ytan som är tillgänglig för 
upplåtelse minskas så att 3 matvagnar får plats och ytans avgränsning förtydligas. 

Då Simrishamns kommun förväntas få en kraftigt ökande mängd besökare under somma-
ren 2021 och då hamnen är en viktig målpunkt i Simrishamns stad är förvaltningens förslag 
att de lokala ordningsföreskrifterna åter revideras så att den totala ytan som är tillgänglig 
för upplåtelse ökas så att 4 matvagnar får plats vid Tullhusstranden.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-19

Handlingsplan för sommaråtgärder, rev 2 antagen av samhällsplaneringsnämnden 2021-02-
25, § 36
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT

 De lokala ordningsföreskrifterna revideras så att den totala ytan som är tillgänglig 
för upplåtelse ökas så att 4 matvagnar får plats vid Tullhusstranden. Maten som 
säljs i matvagnarna bör ha en lokal anknytning, i första hand till fiskeriverksamhe-
ten.

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_______
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas som information:

1. Länsstyrelsens beslut om naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla, dnr 511-33776-
2021, 1291-203

2. Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-20, § 30 - Regler för servicenivå på 
badplatserna i Simrishamns kommun

3. Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14, § 95 - Utvärdering av Covid-19-effekter

4. Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14, § 101 – Politikerhandbok

5. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 69 med bilaga - Årsredovisning 2020

6. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 70 - Revisionsberättelse för kommun-
styrelsen och nämnderna 2020 / Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020

7. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 71 - Personalbokslut 2020

8. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 72 (medbilagor) - Barnbokslut 2020

9. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 74 - Slutredovisning exploateringspro-
jekt

10. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 75 - Slutrapport för projekt allaktivi-
tetsområde 1 – Jonebergsparken

11. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § (med bilaga) - Handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism

12. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 77 (med bilagor)- Kameraövervakning

13. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § - Aktivitetsområde Bergstrands 
väg projektslutrapport

14. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 79 - Fastställande av verksamhetsområ-
de för allmän vatten- och avloppsförsörjning för fastigheten Viks Fiskeläge 1:32
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15. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 82 (med bilaga) - Styrmodell för Sim-
rishamns kommun från och med planering år 2023 

16. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 83 (med bilaga) - Helårsprognos 1 2021

17. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § (medbilaga) - Föreskrifter mot förbud 
att vistas på särskilda platser (trängsel Covid-19)

18. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, §§ 88-89 - Avsägelse från Thomas Pauls-
son som ledamot, avsägelse från Fredrik Ramberg som ersättare (de byter plats)

_____
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Förvaltningschefens information

Ärendebeskrivning

Kaj Ovesson, kommunens representant i Biogas Ystad-Österlen ekonomisk förening infor-
merar: Försäljningen av tankstället ska slutföras. Avtal för nyttjande av marken måste lö-
sas. Tidigare avtal = 5 000 kronor/år i avgift.

Åsa Simonsson, samhällsbyggnadschef informerar:

JO- anmälan avseende att få ta del av allmänna handlingar, ej skett skyndsamt

_____
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