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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Beslutande:

Jan-Erik Persson (S), §§ 25-37
Erik Persson (S), tjänstgör för Jan-Erik Persson (S), §§ 38-42
Christl Bengtsson (S)
Mats Arnoldsson (L)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Agne Johnsson (ÖP), tjänstgör för Christer Vigren (ÖP)
Hans-Olof Höglund (MP)
Christer Akej (M)
Bo Håkansson (M)
Carl Strömberg (M)
Agneta Åhlin (S) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)
Ingmarie Jakobsen (F!)

Övriga närvarande:

Erik Persson (S), §§ 25-37
Staffan Olzon (F!)
David Tufvesson, planarkitekt, § 32
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Annette Knutsson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 25

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2018/185

Upprop och val av justeringsperson
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Christer Akej (M) väljs till att justera dagens protokoll.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 26

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2018/157

Fastställande av föredragningslista
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Följande ärenden tillkommer vid dagens sammanträde:
1. Hoby 18:11, avvisa överklagande (dnr 2015/958)
2. VA-avtal med Tomelilla kommun (dnr 2015/846)
Följande ärenden utgår vid dagens sammanträde:
Pkt 3 Årets stadskärna, Tin Josefsdotter informerar (2018/53)
Pkt 4 Detaljplan för Simris 206:1 m.fl (Simrislund), information (2017/730)
Pkt 5 Verksamhetsinformation VA (2018/158)
Pkt 6 Skadeståndsanspråk från Christer och Elisabeth Björk, information (dnr 2018/183)
Pkt 8 VA-tillgången i Simrishamns kommun - för befintliga planer och utbyggnadsområden, projektdirektiv (2017/971)
Pkt 10 Parkeringsnorm (2017/896)
Pkt 13 Planärende för Rörum 5:24 (2017/694)
Pkt 14 Detaljplan för Mellby 25:2 m fl (Kiviks verksamhetsområde) – samrådshandlingar
(2015/970)
Pkt 16 Planbesked för ändring av detaljplan för Kvarnby 15:205 och Kvarnby 15:36
(2018/130)
Pkt 19 Granskning av kommuners styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs
av privata utförare (2018/99)
Pkt 25 Intern kontrollplan 2018 (2018/148)
Pkt 26 Delegeringsordning 2018 (2018/52)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 27

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2018/17

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.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 28

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2017/751

Barnbokslut 2017
Ärendebeskrivning
Enligt Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2015-2018
ska barnbokslut genomföras årligen, där uppföljning och
utvärdering av handlingsplanen ska beskrivas förvaltningsvis. I ärendet ingår en årsredovisning med uppföljning och utvärdering av förvaltningens barnrättsarbete med utgångspunkt i handlingsplanens nio principer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat sina genomförda projekt under varje princip
och kompletterat med en kort utvärdering.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Simrishamns kommun 2015-2018
Barnbokslut 2017 – halvårsredovisning, 2017-09-14
Barnbokslut 2017 – årsredovisning, 2018-02-15
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-02-15
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna i ärendet redovisat förslag till Barnbokslut 2017 för samhällsbyggnadsförvaltningen.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunens barnombudsman sofie.jonasson@simrishamn.se

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 29

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2017/576

Detaljplan för del av Simrishamn 2:60 och del av 2:77, järnvägsändamål
- granskningsutlåtande och antagande
Ärendebeskrivning
Trafikverket kom den 17 juli 2017 in med en ansökan om planbesked för del av fastigheterna Simrishamn 2:60 och 2:77.
Trafikverket har fått i uppdrag att uppgradera / rusta upp järnvägen på sträckan Ystad-Tomelilla-Simrishamn. Detta medför att Trafikverket behöver en teknikkiosk som styr bomdrev, växlar, signaler m.m, och ett reserv-elverk. Trafikverket vill äga marken där byggnaderna ska stå, men detta är inte möjligt utan en planändring. Trafikverket har beviljats
bygglov för byggnaderna.
Trafikverket planerar att genomföra arbetena under 2019 vilket innebär att planärendet är
brådskande.
Planhandlingarna har varit ute på granskning 5 till 19 februari 2018. Totalt har det kommit
in sex yttranden under granskningstiden. Efter granskningstidens slut har det inte inkommit
några ytterligare yttranden. Inkomna yttranden har inte medfört några förändringar i planhandlingarna.
Planen prövas med standardförfarande då den följer Översiktsplanens intentioner och inte
bedöms medföra någon negativ påverkan för allmänheten.
Detaljplanen kommer delvis att ersätta en detaljplan som har genomförandetid kvar. Kommunen är markägare till denna del och det bedöms inte finnas någon fastighetsägare som
får rätt till ersättning genom detaljplanens genomförande. Planens genomförande ger möjlighet till en mer pålitlig tågtrafik på sträckan, men allmänheten bedöms inte påverkas av
planen i någon större utsträckning då ytan där teknikbyggnaderna ska placeras delvis är
planlagd för järnvägsändamål och delvis som parkering på kvartersmark.
Beslutsunderlag
Planbeskrivning 2018-03-01
Plankarta 2018-03-01
Behovsbedömning 2017-11-24
Samrådsredogörelse 2018-01-25
Granskningsutlåtande 2018-02-15
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planbesked, 2017-09-2, § 132
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 29 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2017/576

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om samråd, 2017-12-07, § 211
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om granskning, 2018-01-25, § 7
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-02-14
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna i ärendet redovisat granskningsutlåtande, samt anta i ärendet redovisade
planhandlingar – Detaljplan för del av Simrishamn 2:59, 2:60 och 2:77, järnvägsändamål.
_______

Beslutet expedieras till:
ingemar.a.persson@trafikverket.se
jan.kallqvist@trafikverket.se

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 30

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2016/532

Detaljplan för Stiby 1:110 m.fl. Gärsnäs station - granskningsutlåtande
Ärendebeskrivning
Trafikverket Region Syd har upprättat en järnvägsplan för Gärsnäs, nytt mötesspår inklusive ny plattform på Österlenbanan i Simrishamns kommun. Järnvägsplanen medför ett intrång på allmän platsmark enligt gällande detaljplan. Med anledning av detta kom Trafikverket Region Syd in med en ansökan om planbesked den 17 juni 2016.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 juni 2016, §105 att bevilja planbesked för
förändringar förorsakade av det planerade mötesspåret i Gärsnäs samt att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att prioritera arbetet med detaljplanen.
Förslaget till ny detaljplan innebär en utökning av trafikområde norr om nuvarande järnvägsspår, vändmöjlighet för ersättningsbussar (inställda tåg) och ny reglering av befintlig
bebyggelse för att den inte ska strida mot detaljplanen.
Planen har varit ute på granskning under perioden 30 oktober – 20 november 2017. Under
granskningstiden inkom 10 yttranden, samt 2 yttranden efter granskningstidens slut. Samtliga yttranden redovisas i sin helhet i granskningsutlåtandet med svar från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Länsstyrelsen har efter granskningen bytt handläggare och har i samband med detta förtydligat att de inte kommer att godkänna detaljplanen om kommunen inte kan visa att planen
uppfyller bullerkriterier för nya bostäder enligt gällande riktlinjer. Ett arbete att ta fram
påverkan på befintliga bostäder, samt sammanväga trafikbuller från Storgatan tillsammans
med Trafikverkets vägar i området och järnvägen har påbörjats.
Tidplanen för arbetet med att få fram en laga kraftvunnen detaljplan innan byggnationen
påbörjas börjar bli snäv. Då det finns risk för att planen måste gå ut på ny granskning föreslår förvaltningen att nämnden delegerar till ordföranden att ta beslut om att gå ut på en
andra granskning för detaljplanen, för att inte tappa tid och ändå ha en möjlighet att få upp
planen till antagande den 26 april.
Planarbetet bedrivs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen, 2010:900.
Planhandlingarna har tagits fram av Metria som har ramavtal med kommunen. Revideringar genomförs av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 30 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2016/532

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked med bilagor, 2016-06-17
Samhällsbyggnadsnämnden, 2016-06-30, § 105
Samhällsbyggnadsnämnden, 2017-05-18, § 87
Samhällsbyggnadsnämnden, 2017-10-19, § 166
Österlenbanan, Gärsnäs, nytt mötesspår inklusive ny plattform, Tyréns AB, 2016 10-18
Bullerutredning, Österlenbanan, Gärsnäs, nytt mötesspår och ny plattform, Tyréns AB,
2016-07-07
Naturvärdesinventering i Gärsnäs, Calluna AB, 2016-06-14
Samrådsredogörelse – Detaljplan för del av Stiby 1:110 m fl, Gärsnäs station, 2017-10-19
Granskningsutlåtande – Detaljplan för del av Stiby 1:110 m fl, Gärsnäs station, 2018-02-14
Granskningshandlingar – Detaljplan för del av Stiby 1:110 m fl, Gärsnäs station, 2017-1006
Behovsbedömning, 2017-04-27
Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle, som vann laga kraft 1964-06-17
Ändring och utvidgning av stadsplanen för järnvägsområdet i Gärsnäs, som vann laga kraft
1983-04-21
Framtiden – Översiktsplan för Simrishamns kommun, som vann laga kraft 2017-03-15
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-02-14
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna i ärendet redovisat granskningsutlåtande – Detaljplan för del av Stiby
1:110 m fl, Gärsnäs station.



Ge samhällsbyggnadsnämndens ordförande i uppdrag att besluta om godkännande
av planhandlingar för detaljplan för del av Stiby 1:110 m fl, Gärsnäs station, för en
andra granskning.
_______
Beslutet expedieras till:
rade.mladenovic@trafikverket.se
jan.kallqvist@trafikverket.se
anders.servin@skanetrafiken.se

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 31

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2018/102

Samråd, remissvar över planerad naturgasledning i Östersjön
Ärendebeskrivning
Inför tillståndsprövning av Baltic Pipe, en planerad naturgasledning, genomför Ramböll
Sverige AB samråd. Samrådet syftar till att samla in synpunkter inför framtagandet av en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Simrishamns kommun har den 21 januari 2018 tagit
emot samrådsunderlag i form av en samråds- och avgränsningsrapport, med sista svarstid
den 1 april 2018.
Naturvårdsverket ansvarar, på samma sätt som Ramböll i Sverige, för att samla in synpunkter om eventuell gränsöverskridande miljöpåverkan och samordning med Danmark,
Polen och Tyskland. Samrådsmissiv kom in till kommunen den 12 februari 2018 och sista
svarsdag är den 22 mars 2018.
Den planerade ledningens sträckning är mellan Danmark och Polen och alternativ sträckning är antingen föreslagen i Svenskt eller Tyskt havsområde.

Svart linje illustrerar
alternativa sträckningar,
grön linje illustrerar
ytterligare möjliga alternativa sträckningar.

Om alternativ Svenskt havsområde blir det slutgiltiga förslaget kommer sträckningen att
befinna sig i den svenska ekonomiska zonen. Alltså kommer inte ledningen befinna sig
inom kommunalt territorialvattnet utan gå längre ifrån den svenska sydkusten än så (söder
om sydkustkommunernas havsområden).
Samhällsbyggnadsförvaltningen har satt sig in i förslagen och har tagit fram ett förslag till
yttrande. De båda remisserna anses besvarade genom svar till Ramböll Sverige AB då
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 31 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2018/102

framförda synpunkter berör större delar än det Svenska vattenområdet, och således måste
behandlas gränsöverskridande. Med anledning att gasledningen placeras med stort avstånd
från kommunens vattenområde finns inget att erinra mot den föreslagna avgränsningen för
MKB. Men innehållet bör/behöver kompletteras med riskbedömning vid olyckor, redogörelse för eventuella intressekonflikter samt en plan för avveckling. Hur påverkas Östersjöns
ekosystem vid en eventuell olycka, och kan detta ha någon påverkan på omkringliggande
landområde? Kan ledningen ge upphov till några intressekonflikter med andra havsbaserade aktiviteter, så som fiske och energiutvinning? Och vad händer efter det att ledningen
inte längre är i bruk, efter sin livslängd som är angiven till 50 år?
Beslutsunderlag
Synpunkter på underlag för miljökonsekvensbeskrivning av Baltic Pipe – planerad ny gasledning genom Östersjön – underrättelser från danmark och Polen om gränsöverskridande
miljökonsekvenser, 2018-02-12
Baltic Pipe Project Svenska delen av Östersjön – underlag för samråd och avgränsning,
2018-01-22
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-03-01
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna och skicka, i ärendet redovisat yttrande, till Ramböll Sverige AB.



Skicka yttrandet för kännedom till Naturvårdsverket.

_______
Beslutet expedieras till:
anna.holst@ramboll.se
Naturvårdsverket

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 32

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2018/135

Planbesked för Simrishamn Vipan 2
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren Salana Österlen AB kom den 7 februari 2018 in med en ansökan om planbesked för fastigheten Vipan 2 i Simrishamn för att möjliggöra fler byggrätter för bostäder
inom fastigheten. Befintlig verksamhet, bilförsäljning, ska flytta till industriområde vid
Simrishamns västra infart. Befintligt bostadshus med gavel mot Storgatan ska behållas
Fastigheten Vipan 2 är belägen i hörnet Storgatan – Fredsdalsgatan i Simrishamn och består idag av bebyggd yta för bostäder, bilhall, in- och utfarter samt parkeringsplatser. Bilhallen ska rivas.
Hela tomtytan inom fastigheten har en areal om 4429 m² och ligger inom de regionala intressena kulturmiljöstråk och särskilt värdefull bebyggelse. Vidare är Storgatan inom Riksintresse för farligt gods vilket innebär att skyddsavstånd om 30 meter för ny bebyggelse
behöver utredas.
Gällande detaljplan från 1962 anger kvartersområde för bostads- och affärsändamål med
slutet byggnadssätt i tre våningar. En del av kvartersmarken anger överbyggd gård och en
större del är prickad mark, dvs mark som inte får bebyggas.
Det behövs en ny detaljplan för att möjliggöra ändrat och utökat ändamål inom fastigheten.
Fastigheten Vipan 2 omfattas delvis av fastighetsplan-tomtindelning för del av kvarteret
Vipan från 1951 - som anger att aktuell fastighet ska vara en tomt.
Bedömningen är att det nya planeringsunderlaget inte behöver reglera fastighetsindelning.
Tomtindelningen för fastigheten upphävs genom en planbestämmelse i den nya detaljplanen.
Kommunens översiktsplan redovisar området där kvarteret och fastigheten är belägen som
utredningsområde benämnt Förtätning centrum där möjliga förtätningar som ansluter till
intilliggande bebyggelse bör studeras. Länsstyrelsen kommenterar i sitt granskningsyttrande inte utredningsområden eftersom utveckling av dessa områden ligger utanför planens
tidshorisont.
Avgränsning för nytt planområde bör motsvara fastigheten Vipan 2, vilket är en del av
gällande detaljplan.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 32 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2018/135

Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari 2015. Lagändringen innebär att
planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt samordnat förfarande kan tillämpas.
Bedömningen är att planprövning för Vipan 2 behöver ske genom utökat förfarande. (Processchema: Kungörelse-samråd-samrådsredogörelse-underrättelse-granskning-utlåtandeantagande-laga kraft.) Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt
med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse
för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Områdets lämplighet för ändrade planförutsättningar prövas i planprocessen.
Beslutsunderlag
Fastighetsplan-tomtindelning del av kvarteret Vipan, laga kraft 1951-05-15
Detaljplan-stadsplan för kvarteren Anden och Vipan i Simrishamn, laga kraft 1962-06-19
Översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, laga kraft 2017-03-15
Begäran om planbesked från Salana Österlen AB med preliminär idéskiss inkommen 201802-07
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-02-13
Överläggningar
Diskussioner förs om varför planprocessen behöver vara genom utökat förfarande. David
Tufvesson, planarkitekt, förklarar skillnader och vilka situationer det kan krävas ett utökat
förfarande.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Planbesked lämnas enligt följande:
Upprättande av detaljplan för prövning av användning, ändamål och reglering medges.
Planprövning sker genom uttökat standardförfarande.
Planavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
Planarbete initieras och bekostas av sökanden.
Planhandlingar och utredningar kan upprättas av externa konsulter.
Avgift
Avgift för positivt planbesked enligt plantaxa:
Faktor 250 (normal nivå) x milliprisbasbelopp (2018) 45,50 = 11 375 kronor

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 32 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2018/135

Avgift för planbesked avräknas till hälften vid tecknade av planavtal.
Nya planbesked tidsbegränsas till 2 år. Om planarbete inte påbörjats inom 2 år, ges möjlighet att ansöka om förlängning med ett år i taget. Har perioden passerats får nytt planbesked
sökas.
_______
Beslutet expedieras till:
Salana Österlen AB

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 33

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2014/794

Köpeavtal Hammaren 1 (köpare Nordic Sea Winery AB)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, § 137, att anvisa fastigheten Hammaren 1 till Nordic Sea Winery AB, och den 30 november 2015, § 203 att, på företagets begäran, förlänga avtalet.
Företaget har fullföljt sitt åtagande enligt avtalet och har därför rätt att förvärva fastigheten för
de i genomförandeavtalet överenskomna 80 kr/m2, det vill säga 794 000 kronor (för 9 925
m2). Det av företaget undertecknade köpeavtalet kom in den 18 januari 2018.

Företagets sökta bygglov för butik/växthus inom Hammaren 1 vann laga kraft den 19 januari 2018.
Beslutsunderlag
Markanvisningsavtal, undertecknat 2014-11-11
Köpeavtal, inkommet 2018-01-18
Kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-30, § 203
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-02-15
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Hammaren 1 till
Nordic Sea Winery AB.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Nordic Sea Winery AB (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 34

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2017/136

Årsbokslut 2017, inklusive rättstvister/entreprenader
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till årsbokslut avseende 2017 för
samhällsbyggnadsnämnden, inklusive rättstvister och entreprenader.
Beslutsunderlag
Årsbokslut för 2017, inklusive rättstvister och entreprenader
Överläggningar
Vid nämndens nästa sammanträde kommer det att bli en fördjupad information kring
nämndens årsbokslut 2017.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna årsbokslut för 2017, inklusive rättstvister och entreprenader.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 35

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2018/149

VA-investeringsfond (bokslut 2017)
Ärendebeskrivning
Vatten- och avloppsverksamheten hade ett underliggande överskott på
2 336 497,29 kronor år 2017.
Orsaker till 2017 års överskott framgår av tabell.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att överskottet återförs till VA-kollektivet genom
att det läggs till den redan inrättade investeringsfonden och används till samma ändamål
som medel som redan ingår i investeringsfonden. Enligt tidigare beslut (kommunfullmäktige 2016-10-31, § 198) ska investeringsfonden användas till att delfinansiera utbyggnation
av överföringsledning Brösarp-Kivik med anledning av att det i norra delen av kommunen
råder vattenbrist. Vattendom för ny borra i Brösarp har vunnit laga kraft och alla tillstånd
för byggnation av överföringsledning Brösarp-Kivik är klara avseende byggnation inom
Simrishamns kommungräns. Överföringsledningen Brösarp-Kivik kommer att byggas
2018-2020, enligt nuvarande planering. Den totala utgiften relaterat till överföringsledningen beräknas till 26 477 tkr, varav 1 904 tkr användes år 2012-2016. Av resterande 24
573 tkr har 374 tkr använts år 2017 och 24 199 tkr ska användas 2018-2020. Beloppet 24
573 tkr för 2017-2020 stämmer överens med budgetmaterial för 2018 med beaktande av
förslag till omdisponering av investeringsmedel till Morgondagens kommunala vattenrening (MKV).
Överföringsledning Brösarp-Kivik är angiven med 29 573 tkr i budget 2018 (godkänt av
samhällsbyggnadsnämnden 2017-12-07, § 203), men det värdet inkluderar medel som användes 2017 (374 tkr). I samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag (2018-02-20, § 24) till
kommunfullmäktige gällande omdisponering av investeringsmedel till MKV-projektet,
föreslås bland annat att 5 000 tkr ska omdisponeras från överföringsledning Brösarp-Kivik
till MKV-projektet. Det innebär att överföringsledning Brösarp-Kivik för perioden 2017–
2020 har tagits upp med 24 573 tkr (29 573 – 5 000) i budgetsammanhang, vilket stämmer
överens med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

§ 35 forts

Dnr 2018/149

Investeringsprojekt som ska finansieras av VA-investeringsfond
Godkänt projekt 2018-2020

Godkänt av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-12-07, § 203.

VA
(kr)
Godkänt projekt, kr

1

Förslag 2018-20

Totalt 2017-20

9 573 000

20 000 000

29 573 000

Beslutat 2017
14512 Förstärk vatlev Brösarp-Kivik

Omdisponering, S amhällsbyggnadsnämndens (2018-02-20, §24) beslutsförslag
till kommunfullmäktige

(kr)

Projekt Morgonda gens kommuna l a va ttenreni ng

10 081 000

Projekt 14552 Smeds torp/Ha mmenhög förs tä rkni ng l edni ngs nä t

-1 992 000

Projekt 14559 Kommuna l VA-förs örjni ngs pl a n

-923 000

Projekt 14540 Va ttenl edni nga r

-2 166 000

Projekt 14512 Förstärkning Vattenlev Brösarp-Kivik

-5 000 000

Summa

0

Förvaltningens prognos över investeringsprojektets utgifter
Investeringsprojekt, kr
14512
Överföringsledning
Brösarp-Kivik

Bokslut 2012-2016

1 903 983

Bokslut 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020

373 536

5 000 000

15 500 000

3 699 464

Summa
2012-2020

26 476 983
Summa
2017-2020
24 573 000

Om 2017 års överskott överförs till VA-investeringsfond, då kommer investeringsfonden
att uppgå till 25 166 205,34 kr.
Medel i investeringsfonden
Post
Utgående balans 2016-12-31
Överföring av 2017 års överskott
Summa 2017-12-31

Belopp i kr
22 829 708,05
2 336 497,29
25 166 205,34

Bokföringstekniskt innebär överföring av medel till investeringsfonden, att periodisering
av investeringsutgifter (resulterar i kapitalkostnader i driften) ska mötas av periodisering
av investeringsfonden (resulterar i intäkter i driften).
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 35 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2018/149

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Godkänna att VA-verksamhetens överskott år 2017 på 2 336 497,29 kr läggs till
den redan inrättade investeringsfonden, för att delfinansiera framtida investeringsutgifter för projekt 14512 Överföringsledning Brösarp-Kivik.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 36

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2017/134

Intern kontrollplan 2017, uppföljning
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys och identifierat områden, vars bedömda sannolikhet anses vara hög och konsekvensen väsentlig.
Med analysen som grund upprättades ett förslag till intern kontrollplan för 2017, vilken
beslutades vid nämndens sammanträde den 9 mars 2017, § 29.
Vid kontroll av intern kontrollplan har smärre avvikelser upptäckts och åtgärder vidtagits.
Beslutsunderlag
Intern kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 2017
Uppföljning intern kontrollplan september – december 2017, inklusive åtgärder
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2017, inklusive åtgärder.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Revisionen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 37

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2017/330

Ombudgetering investeringsmedel från 2017 till 2018
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens investeringar uppvisade år 2017 ett överskott gentemot budget på totalt 95 809 tkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag är att varje investeringsprojekt får ta med sig sitt
överskott/underskott år 2017 överfört till år 2018 med tillägg/avdrag för omprioritering
enligt underlag.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse med bilagor, 2018-02-19
Förslag till beslut på sammanträdet
Christer Akej (M): Tar inte ställning med undantag av de raka överföringarna.
Carl-Göran Svensson (C): I enlighet med förvaltningens förslag.
Avstår från att delta i beslutet
Agne Johnsson (ÖP) avstår från att delta i beslutet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Carl-Göran Svenssons förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
JA-röst för Carl-Göran Svenssons förslag
NEJ-röst för Christer Akejs förslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 37 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2017/330

Med 7 JA-röster (Jan-Erik Persson (S), Christl Bengtsson (S), Mats Arnoldsson (L), HansOlof Höglund (MP), Ing-Marie Jacobsen (F!), Agneta Åhlin (S), Carl-Göran Svensson (C))
mot 3 NEJ-röster (Christer Akej (M), Bo Håkansson (M), Carl Strömberg (M)) 1 avstår
(Agne Johnsson (ÖP))
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT


Godkänna förvaltningens förslag till ombudgetering från 2017 till 2018 inklusive
omprioritering enligt tjänsteskrivelse, 2018-02-19, med bilagor.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
 Godkänna samhällsbyggnadsnämndens omprioritering.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 38

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2017/330

Begäran om tilläggsanslag för projekt tillgänglighetsanpassning (BUN)
Ärendebeskrivning
Skolorna i Borrby och Kivik kommer till hösttermin 2018 behöva anpassas för ökad tillgänglighet, då det finns elever som inte annars kan ges tillgänglighet till undervisningslokalerna.
Åtgärderna består av att i skolbyggnaden Borrby installera två stycken, så kallade plattformshissar, och att i sporthallen anordna särskilda dusch- och toalettmöjligheter.
På skolan i Kivik behöver en plattformshiss och en trapphiss installeras.
Kostnaderna är uppskattade till 500 000 kronor, respektive 460 000 kronor.
Då projekt 11439, tillgänglighetsanpassning, gav ett underskott på 322 000 kronor, för
2017, innebär det att budgeten för tillgänglighetanpassningar för 2018 är förbrukad. Detta
medför att medel saknas för de aktuella åtgärderna i 2018-års investeringsbudget.
Beslutsunderlag
Begäran från barn- och utbildningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-02-15
Överläggningar
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Utöka samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för 2018 med 1 000 000 kronor
till projekt 11439, tillgänglighetsanpassning.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Barn- och utbildningsförvaltningen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 39

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2016/694

Begäran om yttrande (erinran) på förundersökning vinteruppställningsplats för fritidsbåtar på hamnplan och inställning till företagsbot
Ärendebeskrivning
Polismyndigheten har i skrivelse begärt in yttrande (erinran) angående föreslagen bot för
olovlig båtuppställning på hamnplan i småbåtshamnen i Simrishamn.
Beslutsunderlag
Polismyndighetens begäran om yttrande på förundersökning
Förundersökningsprotokoll
Avstående från att delta i beslutet
Christer Akej (M), Bo Håkansson (M) och Carl Strömberg (M) deltar inte i beslutet.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra och godtar företagsboten.
Samhällsbyggnadsnämnden menar att det framöver är viktigt att i beslutsfattande ha analyserat gällande regler.
_______

Beslutet expedieras till:
Polismyndigheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 40

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2015/958

Överklagande gällande beslut om detaljplan för Hoby 18:11
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-01-25 § 9 att meddela att byggnadsplanen från
1974-04-19 har upprättats enligt gällande lagar och fastställts med stöd av de dåvarande
bestämmelserna i byggnadslagen (1947:385), fastställts med stöd av övergångsbestämmelserna i den äldre plan- och bygglagen (1987:10) samt åter fastställts med stöd av den nya
plan- och bygglagen (2010:900).
Beslutets besvärshänvisning redovisar att ett överklagande ska ha inkommit inom tre veckor från det att kommunen tillkännagett det justerade protokollet över beslutet på kommunens anslagstavla.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-01-25 § 9 och protokollets första sida med anslag/bevis expedierades till fastighetsägaren efter att protokollet justerats.
Protokollet var anslaget fr o m 2018-01-30 t o m 2018-02-21, (anslagstid tre veckor).
Fastighetsägaren har överklagat samhällsbyggnadsnämndens beslut. Överklagandet inkom
till kommunen 2018-02-22.
Överklagandetiden är tre veckor från det att beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Överklagandet inkom till kommunen en dag efter överklagandetidens utgång.
Ett överklagande som inkommit för sent ska enligt 24 § förvaltningslagen avvisas.
Förvaltningslag (1986:223)
24 § Den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet prövar om skrivelsen med
överklagandet har kommit in i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för sent, skall myndigheten avvisa den, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.
Skrivelsen skall inte avvisas, om förseningen beror på att myndigheten har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar.
Skrivelsen skall inte heller avvisas, om den inom överklagandetiden har kommit in till den
myndighet som skall pröva överklagandet. I ett sådant fall skall denna myndighet vidarebefordra skrivelsen till den myndighet som har meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift
om vilken dag skrivelsen kom in till den högre instansen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 40 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2015/958

Beslutsunderlag
Detaljplan för Borrby och Hoby byar, 1974-04-19.
PM 2016-02-12, advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg
Skrivelse från Carl-Göran Svensson, inkommen till kommunen 2017-11-28
Skrivelse från fastighetsägare med begäran om beslut, inkommen till kommunen 2017-1129
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-07, § 225
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-01-25, § 9
Överklagandeskrivelse från fastighetsägare, inkommen till kommunen 2018-02-22
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Överklagandet har kommit in för sent. Ärendet skickas, trots det, vidare för prövning
av sakfrågan.
______
Beslutet expedieras till:
Fastighetsägare till Hoby 18:11 (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 41

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2015/846

VA-avtal, Tomelilla, komplettering
Ärendebeskrivning
2017-10-30, § 181, godkände kommunfullmäktige i Simrishamns kommun, efter förslag
från Samhällsbyggnadsnämnden, då föreslaget avtal (daterat 2017-09-06) mellan Tomelilla
kommun och Simrishamns kommun gällande försörjning av dricksvatten från Brösarps
vattentäkt.
2018-02-12, § 7, godkände Tomelilla kommun samma avtalsförslag, med tillägg till avtalets punkt 2.4 att ”Tomelilla kommun har dock, efter samråd med Simrishamns kommun,
rätt att fatta slutligt beslut om omfattning av vattenskyddsområde och hur ersättningsfrågor med tredje part ska regleras.”
Detta tillägg till avtalsförslaget ska även godkännas av Simrishamns kommun.
Beslutsunderlag
Avtal rörande försörjning av dricksvatten från vattentäkt i Brösarp mellan Tomelilla kommun och Simrishamns kommun med tillhörande bilagor, daterat 2017-09-06 (ursprungligt
avtal)
KF-beslut Simrishamns kommun 2017-10-30 § 181 Avtal VA
KF-beslut Tomelilla kommun 2018-02-12 § 7 Avtal VA
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-02-28
Avstå från att delta i beslutet
Agne Johnsson (ÖP) deltar inte i beslutet. Ing-Marie Jacobsen (F!) deltar inte i beslutet.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Godkänna tillägget till avtalet, samt
uppdra åt samhällsbyggnadsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson och
samhällsbyggnadschefen Marie Leandersson, att för Simrishamns kommun underteckna
avtalet.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 42

Sammanträdesprotokoll
2018-03-01

Dnr 2018/18

Meddelanden
Motion - Ang bildande av en kommungemensam organisation inom VA. För Moderaterna,
Christer Akej
Motion - Ang återinrättande av tjänst som Stadsarkitekt – Christer Akej, Kristina Åhberg
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 14 Miljöbokslut 2016
Kommunfullmäktiges beslut KF 2018-01-29, § 13 Samhällsbyggnadsnämndens taxa;tillägg i
hamntaxa, avfallshantering
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 10 - Motion från Christer Akej (M) om anläggande
av säker övergång för korsande av väg Christian iV.s väg vid COOP, samt på- och avkörningsfil till COOP´s parkering (bifall)
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 15 Inkomna motioner - motion från Fredrik Ramberg (SD), Tomas Assarsson (SD) och Laila Lindström (SD) om gemensamt fyrverkeri som
kommunen ansvarar för – remitterad till samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 9 Medborgarförslag från Lena Frithiof om bättre
gatubelysning i Simrishamn
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 8 Medborgarförslag från Lisa Brand om att anlägga en cykelväg från St Olof till Gärsnäs på det gamla järnvägsspåret
Kommunfullmäktiges beslut KF 2018-01-29, § 7 Medborgarförslag från Agneta Barr om att
Simrishamns ungdomar behöver en skateboardbana
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-17, § 11 Anvisningar Budget 2019-2021

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

