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§ 165

Dnr 2019/55

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUT


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

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 166

Dnr 2019/56

Fastställande av föredragningslista och genomgång av ärenden
Ärendebeskrivning
Sammanträdet inleds med genomgång av ärendena på dagens föredragningslista.
Berörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid sina respektive ärenden.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 167

Dnr 2019/676

Presentationstillfälle - medborgarförslag från Lars Westerlund - Gör Jägarparken i Gärsnäs tillgänglig för medborgarna
Ärendebeskrivning
Lars Westerlund har bjudits in att presentera sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde men har inte anammat inbjudan.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 168

Dnr 2019/675

Presentationstillfälle - medborgarförslag från Lars Westerlund - Vingar
på Gärsnäs kvarn
Ärendebeskrivning
Lars Westerlund har bjudits in att presentera sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde men har inte anammat inbjudan.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 169

Dnr 2019/52

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att
samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får
samhällsbyggnadsnämnden 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 2019-08-14
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 170

Dnr 2019/697

Samråd - ansökan om nedläggning av undervattenskabel i Östersjön,
GlobalConnect
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun har beretts tillfälle att yttra sig över samrådsförslag för Bornholm
Subsea able project. En fiberkabel som avser att koppla samman Sverige med Europa via
Bornholm för höghastighetsinternet. Planerat landfäste är inom samfälligheten Borrby S:35
vid Borrby strandbad och fiberkabelns föreslagna dragning är i anslutning till befintlig elkabel som försörjer Bornholm med elektricitet via det svenska kraftnätet. Ett alternativt
landfäste inom Hoby S:25 presenterades initialt men har därefter strukits.
Nu tillsänt samrådsunderlag utgör grund för innehåll i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Information ges om det aktuella projektet, lokalisering, omfattning
förutsedd miljöpåverkan m.m. Detta första steg, undersökningssamrådet, har som syfte att
bredda kunskapsunderlaget så att inget av betydelse faller bort när förväntade påverkansområden och faktorer tas upp i MKB. Representant från kommunen har också närvarat vid
samrådsmöte och där kunnat ge inspel om vad som här redovisas som innehåll i kommande
MKB.
Fokus i MKB kommer att vara konsekvenser för natur- och vattenmiljön under anläggningsskedet (fisk, fågel, marina däggdjur, bentisk flora och fauna, strandskydd). I MKB
kommer även beskrivas påverkan på människors hälsa, kulturmiljö och friluftsliv, infrastruktur, sjöfart, yrkesfiske, militära övningsområden och kumulativa effekter.
Aspekter som inte bedöms påverkas och som inte planeras att konsekvensbedömas i MKB
(aspekterna beskrivs dock översiktligt i inledande kapitel med förklaring till varför de avgränsas bort från MKB):
 Batymetri (bottendjup och formation)
 Platser för utvinning av råvarumaterial
 Under driftskedet bedöms ingen påverkan ske på fisk, fågel, marina däggdjur, kulturmiljö, friluftsliv, människors hälsa, andra kablar eller sjöfart
Simrishamns kommun ser mot bakgrund av samrådsunderlaget och de synpunkter som
lämnades under samrådsmötet enligt redovisat protokoll, att föreslaget innehåll till MKB
redogör för de risker som kan tänkas uppstå.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 170 forts

Dnr 2019/697

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-11
Protokoll från samrådsmöte, 2019-06-25
Samrådsunderlag – Bornholm Subsea cable project, Svenska delen av Östersjön, 2019-0527
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Simrishamns kommun har inget att invända mot föreslagen lokalisering av fiberkabel.

_______
Beslutet expedieras till:
Ramböll, Anna Holst
anna.holst@ramboll.se

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

10

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-08-22

§ 171

Dnr 2019/161

Motion från Mats Sundbeck (V), fler cykelställ centralt och vid hållplatser i Simrishamn kommun samt kommunala cykelpumpar
Ärendebeskrivning
Motion inkom till kommunfullmäktige i Simrishamns kommun 8 januari 2019 från Mats
Sundbeck (V) avseende fler cykelställ centralt och vid hållplatser i Simrishamns kommun
samt kommunala cykelpumpar.
Vänsterpartiet vill att Kommunfullmäktige beslutar:
Att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, under 2019, utreda placeringar av flera
cykelställ i centrala Simrishamn samt fler och säkrare cykelställ vid busshållplatser och
tågstationer i hela kommunen.
Att utreda, under 2019, möjligheten att placera cykelpumpar centralt i Simrishamn och i
byarna.
Kommunfullmäktige beslutade 28 januari 2019, § 22, att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-15
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 22
Motion från Mats Sundbeck (V), 2019-01-08, fler cykelställ centralt och vid hållplatser i
Simrishamn kommun samt kommunala cykelpumpar
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
I arbetet med cykelplanen för Simrishamns kommun ingår bland annat frågan kring cykelpumpar och cykelparkering. I remissversionen av cykelplanen föreslås att en plan bör tas
fram för cykelparkeringar i respektive tätort och vid kollektivtrafikhållpaltser. Arbetet med
att sätta upp cykelpumpar pågår, och är redan utfört i Simrishamn, Kivik och Skillinge. I
remissversionen av cykelplanen beskrivs även hur kommunen kan arbeta vidare med den
service som kan erbjudas vid olika målpunkter och cykelparkeringar, bland annat avseende
cykelpumpar.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 171 forts


Dnr 2019/161

Mot bakgrund att arbete med cykelplan redan pågår anses motionen härmed besvarad.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 172

Dnr 2019/629

Förfrågan om stängsel längs järnvägen i Östra Tommarp
Ärendebeskrivning
Kommuninvånare i Östra Tommarp har kontaktat Trafikverket och framfört önskemål om
att få järnvägssträckan genom det tätbebyggda området stängslat.
Som en del i det nationella arbetet med nollvisionen ingår att Trafikverket stängslar längs
järnvägsspåren för att ingen ska skadas allvarligt eller omkomma i trafiken.
Trafikverket har gjort bedömningen att Östra Tommarp inte är aktuell för stängsling eftersom det saknas en station som kan bidra till spårspring och inga incidenter har rapporterats på platsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter fått förfrågan av Trafikverket om vi gör en
annan bedömning. Enligt stängsellagen kan Trafikverket gå in och finansiera 10% av den
totala kostnaden resterande kostnad åligger Simrishamns kommun att finansiera.
Schablonkostnaden för de två meter höga stängsel som är Trafikverkets standard vid
stängsling av järnväg är 500 - 700 kronor/meter.
Järnvägssträckan som går genom det tätbebyggda området i Östra Tommarp har en sträcka
på ca 1500 meter (1,5 kilometer).
Den totala kostnaden för stängsling skulle enligt schablonkostnaden ovan uppgå till cirka 2
100 000 kronor för ett två meter högt stängsel längs båda sidor av järnvägen.
Trafikverket finansierar med hjälp av stängsellagen ca 210 000 kronor av den totala kostnaden resterande 1 890 000 kronor finansieras av Simrishamns kommun.
Kostnaden för Simrishamns kommun att stängsla längs järnvägen i Östra Tommarp uppgår
till ca 2 miljoner kronor.
Uppförande av stängsel längs järnvägen i Östra Tommarp förhindrar spårspring och minskar olycksrisken.
Enligt Trafikverkets bedömning är olycksrisken låg och behov av stängsling saknas.
Stängsling har även en negativ inverkan på landskapsbilden.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 172 forts

Dnr 2019/629

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-27
Stängsellagen
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Instämma i Trafikverkets bedömning att den låga olycksrisken innebär att behovet
av stängsling saknas.

_______
Beslutet expedieras till:
Trafikverket – Sara Lundgren
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 173

Dnr 2019/679

Motion från Kjell Dahlberg och Christer Persson (ÖP) om övertagande
av ansvaret för gatorna inom byarna/fiskelägena inom Simrishamns
kommun
Ärendebeskrivning
Kjell Dahlberg och Christer Persson (ÖP) kom den 19 maj 2019 in med en motion till
Kommunfullmäktige om ansvaret för gatorna inom byarna och fiskelägena inom Simrishamns kommun. Motionärerna skriver att Simrishamns kommun har redan i dagsläget
ansvaret för gator och allmänna platser på flera ställen i Simrishamns kommun och att boende i byar som inte innefattas av dessa ytor felbehandlas, då de både tvingas betala för
andras vägar via kommunalskatten men även för sina egna vägar och ytor genom vägföreningen.
Motionärerna föreslår
 ”att Simrishamns kommun övertar ansvaret för gator och allmänna platser i tätorterna Baskemölla, Borrby, Brantevik, Gladsax, Gröstorp, Gärsnäs, Hammenhög,
Järrestad, Kivik, Sankt Olof, Skillinge, Tommarp, Vik och Vitemölla från och med
den 1 januari 2021,
 att Simrishamns kommun överväger om ansvaret i ytterligare tätbebyggelse ska
övertas,
 att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra detta genom ändring
av gällande detaljplaner eller liknande planer samt
 att gator/vägar med statligt ansvar naturligtvis bibehåller sitt ansvar.”
Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2019, § 166, att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 27 september 2018, §§ 176, 177, i uppdrag av
samhällsbyggnadsnämnden att utforma förslag till riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark i samtliga större samhällen inom Simrishamns kommun utifrån en analys
och utredning av befintliga förhållanden.
Som en följd av detta uppdrag antog samhällsbyggnadsnämnden 18 juni 2019, § 146, ett
projektdirektiv för att ta fram en policy för huvudmannaskap för allmän platsmark (dnr
2019/567). Den framtida policyn för huvudmannaskap för allmän platsmark ska vara ett
tydligt strategi- och inriktningsdokument för ansvarsfördelning för allmänna ytor inom
kommunen.
Projektmålen:
 Inventering av befintligt huvudmannaskap för planlagd allmän platsmark inom hela
kommunen.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 173 forts





Dnr 2019/679

Inventera icke planlagd mark inom tätbebyggt område som används eller borde användas för kommuninvånarnas gemensamma behov.
Identifiera icke planlagd mark utanför tätbebyggt område som sköts av kommunen.
Framtagande av ett förslag till policy för huvudmannaskap för allmän platsmark.
Översyn av dagens system för vägbidrag till enskilda vägar.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-06
Projektdirektiv - Policy för huvudmannaskap för allmän platsmark, SBN 2019-06-18, §
146
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-06-17, § 166
Motion från Kjell Dahlberg och Christer Persson, 2019-05-21
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Med hänvisning till att det redan pågår ett projekt avseende kommunens väghållaransvar och ansvar för allmän platsmark, anses motionen härmed besvarad.

_______

Beslutet expedieras till:
Till Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Till motionärerna (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 174

Dnr 2019/340

Återremiss - Markanvisning, del av Lasarettet 1
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 25 april 2019, § 84, att föreslå kommunfullmäktige
att besluta om att göra en direktanvisning av del av fastigheten Lasarettet 1 till Bovieran
AB.
Vid samma nämndssammanträde, § 83, beslutade samhällsbyggnadsnämnden även att bevilja Bovieran AB planbesked för det aktuella området.
Kommunstyrelsen beslutade 5 juni 2019, § 152, att återremittera ärendet om markanvisning till samhällsbyggnadsnämnden för förtydligande om det finns en gällande detaljplan
eftersom det funnits ett överklagande samt eventuella konsekvenser av detta vid en markanvisning.
Sedan dess har kommunfullmäktige antagit nya riktlinjer för markanvisning som innebär
att det nu är samhällsbyggnadsnämnden som äger rätten att besluta om markanvisning. Då
ärendet återremitterades av kommunstyrelsen är bedömningen att kommunfullmäktige beslutar i ärendet.
Det är rimligt att Bovieran AB får en markanvisning av området med tanke på att företaget
redan blivit beviljad planbesked för detsamma. Det finns ingen anledning att påbörja planarbetet om företaget inte samtidigt får option på att få köpa marken när detaljplanen vunnit
laga kraft och projektet börjat genomföras, eftersom detaljplanen är avsedd att anpassas
efter Bovieran AB:s koncept Nova. I det fall detaljplanen inte skulle vinna laga kraft, faller
också markanvisningen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-18
Kommunstyrelsens beslut, 2019-06-05, § 152
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-08
Bovieran AB:s ansökan om markanvisning, 2019-03-26
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Bevilja Bovieran AB:s ansökan om markanvisning för del av fastigheten Lasarettet.



Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att fullfölja markanvisningen genom markanvisningsavtal och försäljning.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 174 forts

Dnr 2019/340

_______
Beslutet expedieras till:
Bovieran AB (för kännedom)
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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§ 175

Dnr 2019/457

Begäran från Tommarpsåns nedre dikningsföretag av år 1928 om att
Simrishamns kommun ska överta utförande av och kostnad för driften
Ärendebeskrivning
Tommarpsåns dikningsföretag av år 1928 har kommit in med en begäran om att Kommunen genom en överenskommelse åtar sig 100 % ansvar för drift och underhåll av dikningsföretaget, från utloppet uppströms till Bjärsjö, både vad gäller utförande och kostnader.
Bakgrunden är, att en stor del av dagvattnet från tätorten Simrishamn avleds till dikningsföretaget samt att Kommunen gjort ingrepp i dikningsföretaget. Anslutningarna och åtgärderna har gjorts utan tillstånd från dikningsföretaget. Kommunen är idag formellt delägare
till över 70 % men i praktiken uppgår andelen till långt mer än så. Kommunen är dessutom
beroende av att kunna koppla på de verksamhetstomter som bebyggs och säljs i västra industriområdet samt vid handelsområdet.
I förslaget till överenskommelse (som sakkunnig på Jordbruksverket varit med att ta fram)
åtar sig Kommunen, förutom ansvaret för driften av dikningsföretaget, även att utföra fördröjningsåtgärder för befintliga och kommande anslutningar, så att flödet inte överstiger de
0,9 l/s och hektar som det är dimensionerat för samt att samtliga åtgärder ska accepteras av
dikningsföretaget innan de utförs.
Underhållskostnaderna för Tommarpsåns nedre dikningsföretag av år 1928 beräknas uppgå
till ca 200 tkr per år (reinvestering).
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-18
Förslag till överenskommelse med Tommarpsåns nedre dikningsföretag av år 1928
Överläggningar
Diskussioner om ansvarsfrågan som måste utredas förs.

Justerandes sign
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Dnr 2019/457

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att:
- Uppmana styrelsen i dikningsföretaget att utlysa årsstämma i syfte att utse ny styrelse.
- Kommunen ska ha majoritet i styrelsen.



Avsikten är att dikningsföretaget ska hållas intakt med 1928-års stadgar.



När ovan nämnda är fullgjort kan ordförande ta beslut på delegation och godkänna
förslaget till överenskommelse om övertagandet av underhållsansvar och -kostnader för Tommarpsåns nedre dikningsföretag av år 1928.

_______

Beslutet expedieras till:
Tommarpsåns dikningsföretag av år 1928 (för kännedom)

Justerandes sign
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Dnr 2018/1073

Förnyad begäran om planbesked, Yxan 1 och del av Simris 206:1
Ärendebeskrivning
GRB Österlen Y1 AB (Bil-Bengtsson) kom den 13 maj 2019 in med en ny ansökan om
planbesked för fastigheten Yxan 1 och del av Simris 206:1 i Simrishamn. Den nya ansökan
gäller ändring av detaljplan i syfte att utöver möjlighet att kunna bedriva bilservice, försäljning av nya och begagnade bilar, också kunna bedriva viss handel på fastigheten. Befintlig
byggnad innehåller kontor, matsal och produktionslokaler.
Nuvarande verksamhet finns idag inom Kv. Vipan (Storgatan) som för närvarande planläggs för nya bostäder.
Fastighetsägarna GRB Österlen Y1 AB (Bil-Bengtsson) har tidigare kommit in med en
ansökan om planbesked, den 26 november 2018. Planbesked beviljades av samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-31, § 18, för ändring av detaljplan i syfte att kunna bedriva bilservice och försäljning av nya och begagnade bilar.
Ny ansökan görs då fastighetsägarna vill ha möjlighet att också bedriva handel inom fastigheten. Enligt uppgift från sökanden vill man också ha möjlighet att bedriva restaurang, café
och frisörverksamhet.
För fastigheten Yxan 1 gäller en detaljplan som vann laga kraft 30 december 1994 med en
genomförandetid om 15 år. Nuvarande planbestämmelse anger som ändamål J, industri,
vilket inte överensstämmer med försäljning av bilar.
På fastigheten finns en större byggnad som avses byggas om och till för Bil-Bengtssons
verksamhet.
Byggnadsnämnden beviljade den 4 juni 2018, § 41, bygglov för nybyggnad av bilhall och
serviceanläggning på fastigheten Simrishamn Hammaren 2, dit Bil-Bengtsson då avsåg att
flytta sin befintliga verksamhet.
Företaget har senare ändrat sina planer och har förvärvat fastigheten Yxan 1 i Simrishamn
med befintlig industribyggnad.
Byggnadsnämnden beviljade den 18 december 2018, § 137, tidsbegränsat bygglov om två
år, för ombyggnad av befintlig byggnad på Yxan 1 och för ändrad användning från industri
till handel. Tiden är anpassad till en kommande planprocess i syfte att ansöka om permanent bygglov.
För angränsande fastigheter Hammaren 1, Yxan 3 och 4 gjordes 2015 en ny detaljplan som
medger både industri och handel (ej livsmedel), JH.
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Protokollsutdrag intygas:

21

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-08-22

§ 176 forts

Dnr 2018/1073

Sökanden önskar köpa omgivande kvartersmark (del av Simris 2016:1) samt även pröva
möjligheten till en väganslutning till befintlig biltvättsanläggning på fastigheten Hammaren 2 som ägs av sökanden. Omgivande kvartersmark har fastighetsbeteckning Simris
206:1 och är en del i av ett större markområde som ägs av Simrishamns kommun. Fastigheten Yxan 1 avstyckades 1990.
Hela området ingår i Simrishamns kommuns översiktsplan som ett detaljplanerat verksamhetsområde med förtätningsmöjligheter. Området är den enda industrimark som finns att
tillgå i Simrishamn, genom att tillåta handel inom en del av området förändras områdets
inriktning. Bedömningen är dock att den ändring av detaljplanen som föreslås, överensstämmer med syfte och intentioner i bestämmelser i angränsande detaljplaner och att de
inte har någon påverkan på allmänheten eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
En ändring av detaljplan för föreslagna åtgärder kan prövas genom standardförfarande.
Sökanden bekostar planprövningsprocessen vilken omfattar kostnader för planhandlingar,
eventuella utredningar samt kommunens kostnader för planens formella handläggning.
Planhandlingar och utredningar kan upprättas av externa konsulter.
Konsekvenser
Om kommunen beslutar om att inte bevilja planbesked för utökad handel innebär detta inte
att sökanden inte kan fortsätta planprocessen för att kunna bedriva bilservice och bilhandel.
Om kommunen beslutar om ett positivt planbesked för denna ansökan avseende utökade
handels- och verksamhetsmöjligheter förändras inriktningen för området då merparten av
verksamhetstomterna i området har planbeteckningen industri.
Finansiering
Sökanden bekostar planprövningsprocessen vilken omfattar kostnader för planhandlingar,
eventuella utredningar samt kommunens kostnader för planens formella handläggning enligt plantaxa enligt nytt plankostnadsavtal.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-23
Förvaltningens information/presentation till samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-18
Bygglovsritningar, daterade 2018-11-26
Begäran om planbesked från GRB Österlen Y1 AB inkommen 2019-05-13
Begäran om planbesked från GRB Österlen Y1 AB inkommen 2018-11-26
Justerandes sign
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Detaljplan för delar av Simris 206:1 och Hammaren 1, laga kraft 2006-03-07 (angränsande
detaljplan)
Detaljplan för del av Simris 206:1 m.fl., laga kraft 1994-12-30
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Planbesked för ändring av detaljplan för prövning av användning och ändamål
medges.
 Planprövning sker genom standardförfarande.
 Planhandlingar och utredningar upprättas av plan- och exploateringsenheten.
 Tidigare upprättat plankostnadsavtal daterat 2019-02-18 upphör att gälla då planförfarande ändras.
 Nytt plankostnadsavtal ska upprättas.
 Avgift för planbesked ska vara enligt tidigare beslut samhällsbyggnadsnämnden,
2019-01-31, § 18.
_______

Beslutet expedieras till:
GRB Österlen Y1 AB
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Dnr 2017/444

Detaljplan för del av Hjälmaröd 3:25 och del av Hjälmaröd 3:28 - samråd
Ärendebeskrivning
Efter att kommunen 1 december 2016 köpt in fastigheten Hjälmaröd 3:25 kom samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsenhet den 2 juni 2017 in med en ansökan om planbesked.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2017, § 168 att ge positivt planbesked för att pröva att möjliggöra användning camping och bil-/husbilsuppställningsplatser i
området.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för campingändamål och ställplatser för husbilar samt för tillfällig parkering inom del av fastigheten Hjälmaröd 3:25. Denna fastighet
ligger utom plan. Plansituationen aktualiseras också för del av Hjälmaröd 3:28 som används som väg men är planlagd för campingändamål.
Planområdet omfattar del av fastigheten Hjälmaröd 3:25 och del av Hjälmaröd 3:28 och är
cirka 42 500 m2 stort. Simrishamns kommun är markägare.
Planområdet ligger vid väg 9, söder om Kiviks marknadsfält och väster om Kiviks camping. För Kiviks camping finns en detaljplan (Hjälmaröd 3:28).
Hela området omfattas av Riksintresse för högexploaterad kust, Riksintresse för friluftsliv
och Riksintresse för turism och rörligt friluftsliv. Vidare omfattas området av Försvarsmaktens påverkansområde och angränsar till Natura- 2000. Planen bedöms inte påverka
riksintressena negativt. Området ligger inom område som omfattas av landskapsbildskydd.
I Simrishamns kommuns översiktsplan är området delvis utpekat som utbyggnadsområde
för campingändamål. Området var tidigare en fruktodling som under en lång tid använts
som parkering vid bland annat Kiviks Marknad.
Gaturummet mot väg 9 ska enligt översiktsplanen förädlas och framsidor mot vägen ska
skapas. Området är en viktig del av ”porten” till Kivik när man kommer norrifrån.
På grund av riskavstånd till farligt godsled (väg 9) är det inte möjligt att planlägga för campingändamål närmare denna än 75 meter. Då planområdet är cirka 150 meter brett möjliggörs camping inom ungefär halva planområdet. En husbil beräknas uppta 8x10 meter (med
ett inkluderat skyddsavstånd på 4 meter) och enligt föreslagen struktur skulle 156 ställplatser kunna rymmas. Planförslaget innefattar också en byggrätt för servicebyggnad för campingändamål. Denna syftar till att möta ett eventuellt behov av toaletter, dusch, sophanteJusterandes sign
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ring m.m. som de befintliga servicebyggnaderna i den intilliggande campingen kan ha svårt
att tillmötesgå på grund av sin storlek.
Andra delen av planområdet, närmast väg 9 planeras som friluftsområde med möjlighet att
ordna tillfällig parkering vid behov vid större evenemang i orten.
Den befintliga vägen Tittutbacken planläggs som lokalgata. Här sker en aktualisering av
planförhållandet då denna del av Hjälmaröd 3:28 används som väg, men är planlagd för
camping.
Bestämmelse införs om att marken inte får hårdgöras så att befintlig naturlik karaktär kan
finnas kvar. Detta möjliggör också för infiltration av dagvatten och att naturvärden kan
finnas kvar. Förslag ges också om en vindskyddande trädallé utmed väg 9, som också skulle verka bullerskyddande mot trafikbuller.
VA-situationen i Kivik är idag ansträngd och det är utifrån rådande kapacitetsnivå inte
möjligt att ansluta fler abonnenter. Utbyggnaden av Kiviks avloppsreningsverk beräknas
klar december 2020. Därefter går det återigen att ansluta nya abonnenter till reningsverket.
Detta förslag till detaljplan kan därför inte antas förrän år 2021 då den behöver invänta
färdigställande av reningsverket, men processen kan fortgå till dess och de formella remisskedena kan gås igenom under tiden.
Planområdet har tidigare använts som fruktodling. Fram till mitten på 1970-talet användes
bekämpningsmedel med DDT, vilket också riskerade att påverka marken. Av den miljötekniska markundersökningen framgår det att DDT-halter överskrider riktvärde för mindre
känslig markanvändning (MKM) inom Hjälmaröd 3:25. Överskridande halter bedöms vara
ringa och inte utgöra hinder för tillfällig vistelse inom området.
Planprövning sker genom utökat förfarande.
Planarbetet bekostas av Simrishamns kommun, samhällsbyggnadsnämnden (fastighetsenheten). Planavtal är upprättat.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-12
Samrådshandlingar upprättade, 2019-07-11
Beslut om planmedgivande, SBN beslut 2017-10-19 § 168
Begäran om planbesked Fastighetsenheten, Simrishamns kommun, 2017-06-02

Justerandes sign
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna planförslaget för samråd.

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsenheten (Ulf Widemark), samhällsbyggnadsförvaltningen, Simrishamns kommun

Justerandes sign
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§ 178

Dnr 2019/595

Begäran om planbesked för Sandby 16:31 och Hoby 33:31
Ärendebeskrivning
Trafikverket kom den 31 maj 2019 in med ansökan om. planbesked för upphävande av
delar av detaljplaner för fastigheterna Sandby 16:31 och Hoby 33:31.
Trafikverket Region Syd upprättar förslag till vägplan för ny gång- och cykelväg (GC-väg)
mellan Hammar och Skillinge i Ystad och Simrishamns kommuner. Inom de aktuella fastigheterna strider gällande detaljplaner mot vägplanen. GC-vägen är den sista länken i färdigställandet av den nationella cykelleden, Sydkustleden.
Fastigheten Sandby 16:31 är en privatägd bostadsfastighet. Gällande detaljplan anger som
användning för område som berörs av ny GC-väg prickad mark (mark som inte får bebyggas) och skydd för siktskymmande.
Fastigheten Hoby 33:31 är en privatägd bostadsfastighet. Gällande detaljplan anger som
användning för område som berörs av ny GC-väg prickad mark (mark som inte får bebyggas).
Trafikverket ska, enligt telefonmöte med Trafikverket den 26 april 2019, initiera kontakt
med berörda fastighetsägare
Bedömningen är att ändringarna i de bägge aktuella detaljplanerna kan ske genom upphävande av berörda delar för vägplanen samt genom samordnat planförfarande.
Konsekvenser
Om kommunen väljer att lämna negativt planbesked är risken stor att arbetet med vägplanen fördröjs och i förlängningen att medel till GC-vägen prioriteras ner/bort ut Trafikverkets verksamhetsplan.
Om kommunen beslutar om positivt planbesked d.v.s. att upprätta och ändra de två detaljplanerna, kommer projektet kunna fortlöpa enligt planerad tidsram och i föreslagen sträckning, vilket kommer att bidra till en ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister samt till
en ökad attraktionskraft för kommunen genom färdigställandet av en nationell cykelled.
Att samordna granskningshandlingarna för vägplanen med granskningshandlingar för ändring av detaljplanerna för fastigheterna Sandby 16:31 och Hoby 33:31 kommer att förkorta
planhandläggningstiden.
Justerandes sign
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Kostnad för framtagande ändring och upphävande av detaljplaner enligt ansökan, kommer
att belasta gata/parkenheten under år 2020, vilket kan leda till att andra investeringsprojekt
inom gata/parkenheten riskerar att prioriteras bort om medel inte tillförs motsvarande detaljplanekostnaden.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-22
Bilaga, karta GC-väg Hammar-Skillinge
Begäran om planbesked från Trafikverket, Wali Hamid, 2019-05-31
Trafikverkets ställningstagande om finansiering av detaljplanekostnad i samband med
planläggning av väg eller järnväg, 2019-02-11
Detaljplan (plankarta och handlingar) för Sandby 3:79 m.fl., laga kraft 2000-05-18, (Sandby, N22)
Detaljplan för (plankarta och handlingar) för del av Hoby 33:29, laga kraft 1993-01-19,
(Norrekås 1)
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT





Samordna granskningshandlingarna för Trafikverkets vägplan med granskningshandlingar för ändring av detaljplanerna för fastigheterna Sandby 16:31 och Hoby
33:31.
Godkänna upprättande av detaljplaner för prövning av delvis upphävande av planbestämmelser genom i första hand samordnat förfarande.
Planhandlingar och utredningar upprättas av plan- och exploateringsenheten.
Planhandlingar och utredningar bekostas av gata- och parkenheten.

_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverket, Wali Hamid

Justerandes sign
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§ 179

Dnr 2019/752

Prioriterade detaljplanearbeten för 2019-2020
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar årligen till samhällsbyggnadsnämnden en sammanställning över vilka detaljplanärenden som pågår. Syftet är att redovisa en helhetsbild
som underlag för beslut om prioritering utifrån kommunens mål och styrdokument.
Det kommunala planmonopolet innebär att varje kommun ansvarar för och bestämmer hur
mark- och vattenområden ska användas och bebyggas inom kommunen. En detaljplan måste enligt plan- och bygglagen alltid, som minsta krav, redovisa: syfte, utnyttjandegrad, hänsyn till hälsa och säkerhet (översvämningsrisk, buller), hänsyn till stads- och landskapsbild
(utformning, gestaltning).
Plan- och exploateringsenheten har för närvarande ca 25 detaljplaner som är påbörjade och
aktivt befinner sig i olika skeden i planprocessen.
Fem nya planarbeten förväntas starta upp under hösten 2019.
Cirka 20 planarbeten och/eller positiva beslut om planbesked är vilande beroende på avvaktande fastighetsägare eller andra orsaker. Förvaltningens förslag är att skicka en skrivelse till samtliga av dessa fastighetsägare med en förfrågan om hur de vill gå vidare.
(Beslut om planbesked fr.o.m. 1 januari 2018 är tidsbegränsade i två år).
Prognosen är att cirka fyra planarbeten kan nå beslut om antagande under 2019.
Utifrån kommunens översiktsplan, planreserv, bostadsförsörjningsprogrammets mål och
det pågående projektet avseende kommunens VA-tillgång för befintliga detaljplaner, föreslår förvaltningen en prioriteringsordning för ett år framåt.
Planering för en långsiktig lösning för ökad utbyggnad av VA-systemet pågår parallellt
vilket är en förutsättning för att samtliga pågående detaljplaner ska kunna genomföras.
Förvaltningens bedömning är att beslutsförslaget innebär att förvaltningen prioriterar planer som:
 Främjar besöksnäringen och underlättar för näringslivet
 Bidrar till ökad inflyttning (attraktiva boendemiljöer)
 Planlägger för behovet av lägenheter
Samt följer samhällsbyggnadsnämndens nämndmål 2019 att;
Justerandes sign
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Dnr 2019/752

Öka Simrishamns stadskvaliteter - attraktiv, trivsam och upplevelserik miljö för boende och besökare.
Utveckla och värna byggnadskulturen - vi ska både skapa nya kulturmiljöer och bevara vårt kulturarv.
Värna natur- och kulturlandskapet - kommunens främsta resurs måste värnas och
ses som en tillgång som tillhör alla.
God planeringsberedskap för verksamhetsområden.
Bostäder för alla - för alla skeden i livet - bostadsbyggandet ska erbjuda ett varierat
utbud som motsvarar behov och förväntningar hos dagens och morgondagens medborgare.
Nya mötesplatser - skapa mer liv i både staden och byarna. Fler mötesplatser, plattformar och kontaktytor - både digitala och fysiska.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-02
Bilaga 1. Sammanställning samtliga pågående planarbeten och beslutade positiva planbesked, augusti 2019.
Bilaga 2. Karta prioriterade planarbeten
Tilläggsförslag
Ing-Marie Jacobsen (F!): De planer som inte följer ÖP´s intentioner lyfts ur.
Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förslag om att godkänna förslag till prioriteringar av
pågående detaljplanearbeten och finner att nämnden beslutat godkänna prioriteringarna.
Därefter ställer ordförande proposition på Ing-Marie Jacobsens tilläggsförslag om att de
planer som inte följer ÖP´s intentioner lyfts ur och finner att nämnden beslutar att avslå
tilläggsförslaget.
Omröstning
Ing-Marie Jacobsen (F!) begär omröstning och följande beslutsordning godkänns:
JA-röst för avslag på Ing-Marie Jacobsens tilläggsförslag.
NEJ-röst för bifall.

Justerandes sign
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Omröstningsresultat
Med 11 JA-röster Kristina Åhberg (M), Henric Appelkvist (M), Mats Arnoldsson (L), Kaj
Ovesson (M), Lars Johansson (S), Christl Bengtsson (S), Hans-Olof Höglund (MP), Lisa
Kvarnbäck (MP), Thomas Paulsson (SD), Hans Dahlqvist (SD) och Carl-Göran Svensson
(C)) mot 1 NEJ-röst (Ing-Marie Jacobsen (F!)) beslutar nämnden avslå Ing-Marie Jacobsens tilläggsförslag.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna förslag att prioritera pågående detaljplanearbeten, utan inbördes ordning,
enligt nedan;

Planer för nya flerbostadshus
A. Skansen etapp 2, SIMRISHAMN, 200 bostadslägenheter, förskola, verksamhetsyta
och äldreboende
B. Kvarteret Vipan, SIMRISHAMN, cirka 40 bostadslägenheter
Planer för nya byggrätter för radhus/småhus
C. Simrishamn 3:41, SIMRISLUND, förskola och cirka 50 radhus/bostadslägenheter
D. Mellby 3:121 och 27:52, KIVIK cirka 30 småhus
Planer för besöksnäring/verksamhet
E. Kiviks hamn, etapp 2 och Hjälmaröd 3:25, KIVIK (camping)
F. Viks Fiskeläge 4:1, VIK, cirka 60 bostadslägenheter + hotell
G. Parkering Knäbäckshusen, RÖRUM (för badgäster)
H. GC-väg Hammar- SKILLINGE; (Trafikverket)
Planer för infrastruktur/verksamhet
I. Stengårdens reningsverk och verksamhetsområde, SIMRISHAMN
J. Ny infart Stärkan, KIVIK (Trafikverket)
K. Otto Lars 11, ny verksamhetsyta, SIMRISHAMN (Simrishamnsbostäder)
L. Yxan 1, utvidgad verksamhet, SIMRISHAMN (BilBengtsson)
M. Rörum 67:2, VIK, två enbostadshus och skolverksamhet
Planer för att underlätta för försäljning och fastighetsbildning
N. Hammenhög 13:12, Hammenhögs skola, HAMMENHÖG
O. Gladsax 34:71, ekobyn etapp 2, reglering mark GLADSAX
Planer för nya bostadstomter/villor
P. Svinaberga 56:1, SÖDRA MELLBY, cirka 10 nya bostadstomter
Justerandes sign
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§ 179 forts
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.

Dnr 2019/752

Brantevik 36:2, BRANTEVIK, 9 nya bostadstomter
Hoby 1:16, SKILLINGE, cirka 10-15 nya bostadstomter
Hjälmaröd 9:59-9:63, VITEMÖLLA, cirka 2-3 nya bostadstomter
Brantevik 36:21, BRANTEVIK, 2-4 nya bostadstomter
Hjälmaröd 9:15, VITEMÖLLA, 2 nya bostadstomter
Sandby 64:1, KYHL MÄLARHUSEN, 2-4 bostadstomter
Sandby 65:2-5, KYHL MÄLARHUSEN, 5 bostadstomter

Reservationer
Ing-Marie Jacobsen (F!) reserverar sig till förmån för tidigare ställningstagande vid prövning av planmedgivanden.
_______
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§ 180

Dnr 2017/897

Ändring av detaljplan för Hoby 18:21
Ärendebeskrivning
Ändring av detaljplan för Hoby 18:21 i Kyhl syftar till att upphäva korsmark, som idag
innebar att endast komplementbyggnad får placeras inom området, inom befintlig detaljplan. På fastigheten finns uppförd byggnad med förbindelsegångar mellan huvudbyggnad
och gästhus samt mellan huvudbyggnad och förråd. Korsmark föreslås upphävas inom de
delar som förbindelsegångarna är placerade.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 mars 2019, § 40, att godkänna planen för
samråd. Ändring av detaljplan för Hoby 18:21 har varit på samråd under tiden 23 mars 2019
till 18 maj 2019. Länsstyrelsen har inte haft någon erinran mot planförslaget. Sakägare har
bland annat haft synpunkter på befintlig byggnads storlek och utformning, påverkan på omgivningen och naturvärden, oro för markföroreningar på grund av den tidigare billackeringsverkstaden m.m.
Inför granskningsskedet har plankartan justerats så att f1-bestämmelse (förbindelsegångar
tillåts) tagits bort. Handlingarna har reviderats och plankartan har förtydligats.
I samrådet var syftet att förbindelsegångar tillåts mellan huvudbyggnader. I granskningsskedet har syftet justerats. Syftet med ändring av gällande plan är att upphäva korsmark
inom del av planområdet.
Finansiering
Plankostnadsavtal finns upprättat mellan Simrishamns kommun och fastighetsägarna.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-22, avseende granskning
Granskningshandlingar (samrådsredogörelse, tillägg till planbeskrivning, plankarta, reviderad behovsbedömning), 2019-08-22
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§ 180 forts

Dnr 2017/897

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna handlingar för granskning.

_______

Beslutet expedieras till:
Imberis AB
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§ 181

Dnr 2018/272

Utredning om gemensam ishall i sydöstra Skåne
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 september 2018 § 175, som svar på ett medborgarförslag från Kasper Mårtensson, att ge samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med kulturoch fritidsnämnden i uppdrag att genomföra en dialog med berörda kommuner och idrottsföreningar för att efterhöra intresse, förutsättningar och ambitionsnivå gällande en gemensam ishall i sydöstra Skåne. I uppdraget ingår även att ta kontakt med näringslivet för att
efterhöra deras intresse.
Utredningsuppdraget har utförts i samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och
kultur- och fritidsförvaltningen och redovisas i sammanställning daterad 1 juli 2019.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-13
Utredning – Ishall Sydöstra Skåne 2019-07-01
Beslut Kommunstyrelsen 2018-09-19, § 175
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Anta förvaltningarnas utredning och överlämna den till kommunstyrelsen.



Samhällsbyggnadsnämnden anser att det i nuläget inte kan planeras för eller uppföras en gemensam ishall.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

35

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-08-22

§ 182

Dnr 2019/660

RSA (risk och sårbarhetsanalys)
Ärendebeskrivning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kravställer att kommuner har en
fastställd risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för varje mandatperiod enligt MSBFS 2015:5.
Risk- och sårbarhetsanalysen ska vara fastställd och överlämnad till Länsstyrelsen senast
den 31 oktober året efter varje ny påbörjad mandatperiod. RSA:n ska tas fram och visa
vilka risker, sårbarheter och beroenden vi har inom vårt geografiska områdesansvar samt
vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska sårbarheter och öka vår beredskap.
Riskanalysen och sårbarhetsanalys (RSA) syftar till att åskådliggöra de utmaningar som
Simrishamns kommun har i sitt fortsatta arbete med krisberedskap. Fokus ligger på de
verksamheter som är samhällsviktiga och vad det är för prioriterade åtaganden som måste
upprätthållas oavsett vad som inträffar.
Simrishamns kommuns risk- och sårbarhetsanalys kommer för mandatperioden 2019–2022
att sammanställas utifrån de olika nämndernas framtagna analyser.
Berörda enheter/avdelningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen - VA, hamn, gata/park
och fastighet - har tagit fram verksamhetsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser med förslag på hur vi ska arbeta för att kunna vidmakthålla vår samhällsviktiga verksamhet under
olika påfrestningar.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-08
Bilagor – RSA per enhet/avdelning; sekretess (delas ut på nämndsammanträdet)
MSB Fakta: Risk- och sårbarhetsanalyser, 2017
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Överlämna förslag till risk- och sårbarhetsanalyser för samhällsbyggnadsnämndens
verksamheter.
_______
Beslutet expedieras till:
Säkerhetssamordnare Thomas Andersson
Kommunfullmäktige – (beslutsförslag)
Justerandes sign
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§ 183

Dnr 2019/388

Ekonomisk rapport 2019-01-01--2019-06-30
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende
perioden januari-juni 2019. Nämnden bedöms på årsbasis ha ett underskott på 1 230 tkr
avseende driften.
Verksamheten Avslut av exploateringsprojekt förväntas ha ett underskott på 1 030 tkr.
Övrig skattefinansierad verksamhet prognostiseras ha ett underskott på 200 tkr, där ett underskott på 400 tkr inom hamnverksamheten och 162 tkr inom nämndverksamheten dämpas av ett överskott på 362 tkr inom stab/miljöstrategi.
VA-verksamhetens drift förväntas hålla budgeten.
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt avseende skattefinansierad verksamhet,
inklusive reinvesteringsprogrammet/undvika kapitalförstöring, bedöms sammantaget leda
till ett överskott på 1 515 tkr.
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt avseende VA-verksamheten bedöms sammantaget leda till ett underskott på 14 337 tkr.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-12
Ekonomisk rapport per juni 2019
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Tagit del av ekonomisk rapport per juni 2019.



Förvaltningen får i uppdrag att ta fram åtgärdsförslag för budget i balans
2019-12-31, att redovisas vid nämndens sammanträde i september.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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§ 184

Dnr 2019/29

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-08, § 114 - Helårsprognos 1 - Uppdrag åt SBN att omedelbart påbörja ett arbete som syftar till att nå ekonomisk balans
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27, § 119 - Medborgarförslag från Lars Westerlund vingar på Gärsnäs kvarn
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27, § 120 - Medborgarförslag från Lars Westerlund Gör Jägarparken i Gärsnäs tillgänglig för medborgarna
Kommunfullmäktiges beslut KF 2019-05-27, § Revisionsberättelse för kommunstyrelsen
och dess nämnder 2018, Granskning av årsbokslut och årsredovisning
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27, § 123 Årsredovisning 2018 - Simrishamns kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27, § 136 - Fastställande av verksamhetsområde för
allmän vatten- och avloppsförsörjning - Gröstorp 4:30 - 4:37
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27, § 137 Markanvisning Joneberg 2 - ändrad byggnadsutformning samt förlängning av genomförandeavtal
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27, § 138 - Markanvisning Joneberg 8 och 9 - ändrad
byggnadsutformning samt förlängning av avtal
Kommunfullmäktiges beslut KF 2019-05-27, § 140 Kiviks avloppsreningsverk, finansiering
genom utökad investeringsram
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-05, § 152 - Markanvisning del av Lasarettet 1 - återremiss
till SBN
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 151 - Medborgarförslag från Kjell Håkansson angående parkeringen vid badhotellet i Vitemölla
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Dnr 2019/29

Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 152 - Medborgarförslag från Kjell Håkansson angående utrymme för parkering av husbilar i Kivik
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 153 - Avskrivning 2018 till 2019 – samhällsbyggnadsnämnden (begäran avslås)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 159 Riktlinjer för markanvisning - revidering
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 165 - Finansiering, Kiviks avloppsreningsverk
Motion från Kjell Dahlberg och Christer Persson (ÖP) om övertagande av ansvaret för gatorna
inom byarna/fiskelägena inom Simrishamns kommun
Kommunstyrelsens au´s beslutsförslag, 2019-06-19, § 171 Helårsprognos 2, Simrishamns
kommun (åtgärder för att komma i balans)
Förvaltningsrättens dom, 2019-07-01, mål nr 13459-18, Ejlertslunds Grus & Betong AB, förordnar att Simrishamns kommuns upphandling ska göras om
Kammarrätten i Sundsvalls beslut, 2019-06-27, mål nr 773-19 (Bergstaten)
Boverkets beslut om bidrag för grönare städer, ärendenr. 33-92-1061 6899 - ansökan om ändrad tidsplan beviljas (Jonebergsparken)
Länsstyrelsens föreläggande om inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster
avseende spillvatten för Haväng sommarby, dnr 567-23238-2018
Österlenbanan etapp 2 skjuts fram till hösten 2021, meddelande från Trafikverket (2019.4310)
Mark- och miljödomstolens dom -VA-ledning för Tobisborgsområdet, Gladsax 34:8 m.fl
som undanröjer samtliga LM:s beslut i ärende M15465 och ställer in förrättningen, Simrishamns kommun ska betala hela förrättningskostnaden. (2019.4303)
Byggnadsnämndens protokoll, 2019-03-12 § 31, Simrishamn, Kocken 6, anmälan enkelt avhjälpta hinder. Påtala för samhällsbyggnadsnämnden att det vore lämpligt att göra flera butiker
tillgängliga genom t.ex. höjda trottoarer.
Länsstyrelsens beslut om dispens från reservatsföreskrifter för uppförande av nedbrunnen toalettbyggnad inom naturreservatet Bäckhalladalen på fastigheten Gladsax 8:7 - Lst dnr 52120883-2019
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§ 185

Dnr 2019/120

Förvaltningschefens information
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar:
Gatubelysningsprojekt – Inventering pågår. Ansvarsfråga – vem ansvarar för vad.
1 100 belysningsstolpar i dåligt skick och uppfyller inte kraven. Vid ett eventuellt överlämnande till Trafikverket måste stolparna hålla en viss standard.
_____
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