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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll

2018-10-25

Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-13.30
Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera Ing-Marie Jacobsen
Justeringens
plats och tid

samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-10-30, kl  09:00

Underskrifter Paragrafer 202-230
Sekreterare Annette Knutsson

Ordförande Carl-Göran Svensson

Justerande Ing-Marie Jacobsen

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-10-25

Datum för
anslags uppsättande

2018-10-30 Datum för
anslags nedtagande

2018-11-21

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Underskrift

Annette Knutsson
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Agneta Åhlin (S) tjänstgör för Jan-Erik Persson (S)
Christl Bengtsson (S)
Mats Arnoldsson (L)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Christer Vigren (ÖP)
Henrik Mårtensson (C) tjänstgör för Hans-Olof Höglund (MP)
Kaj Ovesson (M) tjänstgör för Christer Akej (M)
Henric Appelkvist (M)
Carl Strömberg (M)
Annika Månsson (M) tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)
Ingmarie Jakobsen (F!)

Övriga närvarande: Paul Frogner Kockum (KD)
Staffan Olzon (F!)

Anand Andersson, projektledare gata/park, §§ 201-211
Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering, §§ 201-211, § 230
David Tufvesson, planarkitekt, § 203
Fredrik von Segebaden, enhetschef hamn, §§ 201-211, § 230
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, § 203
Johan Persson, avdelningschef VA, §§ 201-211, § 230
Jonas Eriksson, bitr kostchef, §§ 201-211
Kristina Näslund, projektledare ”Vägval”, § 203
Linda Larsson, planarkitekt, § 203
Maria Adolfsson, kommunekolog, § 203
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Marie Nirhem, controller, §§ 201-211
Sofie Bredahl, utvecklingschef, § 210
Susanna Söderberg, enhetschef gata/park §§ 201-211, § 230
Annette Knutsson, nämndsekreterare

Johannes Lancing, presentation medborgarförslag, § 204
Rolf Engfalk, presentation medborgarförslag, § 206
Thomas Wahlman, Ramböll, § 209
Chris Thorisson, Trafikverket, § 211
Sara Lundgren, Trafikverket, § 211
Ulrika Jeppsson, Trafikverket, § 211
Klas Göthe, Biogas Ystad-Österlen, § 230
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Innehållsförteckning

Upprop och val av justeringsperson (2018/185), § 202 Sid 5
Fastställande av föredragningslista samt genomgång av ärenden och 
information, § 203

Sid 6

Presentation av medborgarförslag från Johannes Lancing om återvin-
ningscentral i Järrestad (2018/919), § 204

Sid 7

Presentation av medborgarförslag från Britta Olsson om bajamaja på 
Gislövshammar (förhindrad) 2018/924), § 205

Sid 8

Presentation av medborgarförslag från Rolf Engfalk om toalett i Jone-
bergsparken (2018/926), § 206

Sid 9

Presentation av medborgarförslag från Lars-Olof Lundeberg om en 
"stig" för rollator för att komma ner till havet och stranden (2018/934), 
§ 207 (förhindrad)

Sid 10

Presentation av medborgarförslag från Leif H Hjärre om att bötfälla 
nedsmutsning (2018/935), § 208 (ej svarat på inbjudan)

Sid 11

Underhållsplan för gatubelysning, presentation av konsulten (2018/950), 
§ 209

Sid 12

Årets stadskärna – lägesrapport (2018/53), § 210 Sid 13
Information från Trafikverket – GC-väg Karakås, Kivik – åtgärdsvalsstudie 
(trafiksituation) (2018/982), § 211

Sid 14

Redovisning av delegeringsbeslut (2018/17), § 212 Sid 15
Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-09-30 (2018/265), § 213 Sid 16
Svar på medborgarförslag från Jenny Schöldt om kallbadhus i anslut-
ning till hamnen eller i närheten av stadskärnan (2018/268), § 214

Sid 17

Svar på medborgarförslag från Tommy Johansson om rensning av Tom-
marpsån (2018/643), § 215

Sid 18

Svar på medborgarförslag från Maj Jönsson om stopp för privattrafik 
med bilar på gågata (2018/491), § 216

Sid 20

Svar på medborgarförslag från Froste Persson angående text på tilläggs-
tavla vid "fyrvägsstopp" (2018/642), § 217

Sid 21

Ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle, avseende Stiby 
1:110 m fl (Gärsnäs centrum) – antagande (2018/567), § 218

Sid 23

Detaljplan för del av Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station) – antagande 
(2016/532), § 219

Sid 25

Detaljplan för Hammenhög 13:12 m fl (Hammenhögs skola) – samråd 
(2016/474), § 220

Sid 27

Remiss - Nulägesbeskrivning till regional handlingsplan för grön infra-
struktur (2018/457), § 221

Sid 30

Motion från Gudrun Schyman (F!) om klimatsmart beteende och till-
gänglig källsortering (2017/187), § 222

Sid 32

Skrivelse från Christer Akej om att utöka serveringen av kött inom de Sid 33
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

offentliga måltiderna (2018/717), § 223
Erosion - godkänna ansvarsutredning (2017/846), § 224 Sid 35
Slutrapport ombyggnad Fredsdalsgatan 7 (ÖG) (2016/380), § 225 Sid 36
Slutrapport till- och ombyggnad Simrislundsskolan (2016/380), § 226 Sid 37 
Vägval (projekt 2017-2018, namngivning) (2017/826), § 227 Sid 38
Projekt Biogas Ystad Österlen (tankställe Simrishamn) - villkorsändring 
av lån och begäran om anslag för genomförande av projekt "industriell 
symbios" (2018/958), § 228

Sid 40

Meddelanden (2018/18), § 229 Sid 41
Förvaltningschefens information, § 230 Sid 43
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 202 Dnr 2018/185

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ing-Marie Jacobsen (F!) väljs till att justera dagens protokoll.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 203 Dnr 2018/157

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av föredragningslista, genomgång av ärenden och informa-
tion

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde:

Information från Trafikverket – GC-väg Karakås, Kivik – åtgärdsvalsstudie (trafiksitua-
tion) 

Dagens sammanträde inleds med information och presentationer av medborgarförslag. Be-
rörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid sina respektive ärenden.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 204 Dnr 2018/919

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Presentation av medborgarförslag om återvinningscentral i Järrestad -
Johannes Lancing

Ärendebeskrivning

Johannes Lancing presenterar sitt förslag vid dagens sammanträde.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 205 Dnr 2018/924

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Presentationstillfälle av medborgarförslag om bajamaja på Gislövsham-
mar - Britta Olsson 

Ärendebeskrivning

Britta Olsson har tackat ja till inbjudan att presentera sitt medborgarförslag vid dagens 
sammanträde, men har fått förhinder.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 206 Dnr 2018/926

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Presentation av medborgarförslag om toalett i Jonebergsparken - Rolf 
Engfalk

Ärendebeskrivning

Rolf Engfalk presenterar sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 207 Dnr 2018/935

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Presentationstillfälle av medborgarförslag om att bötfälla nedsmutsning -
Leif H Hjärre

Ärendebeskrivning

Leif Hjärre har bjudits in att presentera sitt medborgarförslag vid dagens sammanträde men 
inte svarat på inbjudan.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 208 Dnr 2018/934

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Presentation av medborgarförslag från Lars-Olof Lundeberg om en 
"stig" för rollator för att komma ner till havet och stranden

Ärendebeskrivning

Lars-Olof Lundeberg har bjudits in att presentera sitt medborgarförslag vid dagens sam-
manträde men anmält förhinder.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 209 Dnr 2018/950

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Underhållsplan för gatubelysning, presentation av konsulten 

Ärendebeskrivning

Thomas Wahlman, Ramböll presenterar arbetet med kommunens underhållsplan för gatu-
belysning. Underlaget har tagits fram tillsammans med Mona Hellman (ÅF) som är expert 
i komponentredovisning.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 210 Dnr 2018/53

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Årets stadskärna - lägesrapport 

Ärendebeskrivning

Sofie Bredahl, utvecklingschef, presenterar projektet ”Årets stadskärna”.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 211 Dnr 2018/982

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

GC-väg Karakås Kivik - åtgärdsvalsstudie (trafiksituation) - Trafikver-
ket informerar 

Ärendebeskrivning

Chris Thorisson , Sara Lundberg och Ulrika Jeppsson redogör för situationen, som den ser 
ut idag.

Projektet har sedan det startade fördyrats avsevärt.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 212 Dnr 2018/17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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 2018-10-14

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 213 Dnr 2018/265

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-09-30 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende 
perioden januari-september 2018. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kommer ha 
ett underskott på 2 306 tkr avseende driften år 2018. 

Gatu- och parkverksamheten, avslut av exploateringsprojekt och nämndverksamheten för-
väntas ha ett underskott, medan administration/stab inklusive miljöstrategi prognostiseras 
ha ett mindre överskott. Övriga verksamheter förväntas hålla budget. Samhällsbyggnads-
nämndens investeringsprojekt bedöms sammantaget leda till ett överskott på 30 184 tkr år 
2018, varav 23 259 tkr avser VA-verksamheten och 6 925 tkr avser skattefinansierad verk-
samhet.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-16
Ekonomisk rapport per september 2018

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per september 2018.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunledningskontoret (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 214 Dnr 2018/268

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Jenny Schöldt om kallbadhus i anslut-
ning till hamnen eller i närheten av stadskärnan 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Jenny Schöldt, Sankt Olof: 
”Ett kallbadhus i anslutning till hamnen eller i närheten av stadskärnan. Tillgänglig för 
allmänheten, mot avgift. Lättillgängligt via tåg, promenader eller liknande. Bakas den in i 
hamnens nuvarande utseende, bör den snart bli ett naturligt inslag i citykärnan. …”

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 2018-09-11
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-02-26, § 27
Medborgarförslag från Jenny Schöld, 2018-01-22

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNSTYRELSEN

 Föreslå kommunfullmäktige att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att utreda 
medborgarförslaget i samband med den pågående utredningen kring fortsättningen 
av Sjöfartsstråket.

 Då medborgarförslaget ligger i linje med ett arbete som redan pågår kan kommun-
styrelsen anse medborgarförslaget besvarat.

_______

Beslutet expedieras till:
Jenny Schöld (för kännedom)
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 215 Dnr 2018/643

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Tommy Johansson om rensning av Tom-
marpsån 

Ärendebeskrivning

Tommy Johansson, Simrishamn, kom 14 maj 2018 in med ett medborgarförslag: 
”Hejsan, med tanke på att Sjöfartsstråket etapp 2 nu håller på att färdigställas (vilket blir 
väldigt fint) så undrar jag varför inte ”rensning av Tomarpsån” även ingår i detta pro-
jekt? Nu när ny dragning av vägen vackert följer Tomarpsån så framträder åns förfall väl-
digt tydligt. Vi som bott några år i Simrishamn vet på den tiden som när fiskeföreningen 
var aktiv hur fint det blev varje år när de efter bästa förmåga rensade ån. Detta innebar att 
vi kunde se många sportfiskare längs ån upp till Vitebro. Idag håller ån på att slamma igen 
av nedfallna träd och sediment. Mitt förslag är att omprioritera de 10 Msek som är projek-
terade till bryggorna vid Tobiksvik till att istället rensa upp långs Tomarpsån från Vitebo 
åtill Röken.” 

Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2018, § 98, att överlämna ärendet till samhällsbygg-
nadsnämnden för beredning och beslut.

Tommy Johansson presenterade sitt förslag för samhällsbyggnadsnämnden den 27 septem-
ber 2018.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-12
Beslut Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-09-27, § 169
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2018-06-18, § 98
Medborgarförslag från Tommy Johansson, 2018-05-14

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Det konstateras att det inte finns budgeterade medel avsatta för byggnation av bryg-
gor under budgettiden 2019-2021 och därför kan inte heller dessa medel omförde-
las till att i stället avse rensning av Tommarpsån. Dock kommer förslaget om rens-
ning att tas med som inspel till kommande projekt kring åns hydrologiska funktio-
nalitet men rensningsåtgärder får inte ske med uppenbar risk för negativ påverkan 
på biologisk mångfald. Det ska tilläggas att även dikningsföretag, vattenråd och 
Länsstyrelsens fiske-och vattenvårdsenhet kommer att bli inblandade vid en even-
tuellt kommande rensningsåtgärd. 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 215 forts Dnr 2018/643

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Medborgarförslaget anses härmed besvarat.     

_______

Beslutet expedieras till:
Tommy Johansson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 216 Dnr 2018/491

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Maj Jönsson om stopp för privattrafik 
med bilar på gågata 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag inkom 22 mars 2018 från Maj Jönsson: ”Mycket privattrafik med bilar 
förekommer hela sommaren. Sätt stopp för det.”
Motivering: ”Privata fordon har trängts med fotgängare och cyklister på gågatan. Ingen 
tillsyn har funnits.”

Kommunfullmäktige beslutade 23 april 2018, § 70, att överlämna medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Maj Jönsson presenterade sitt medborgarförslag för samhällsbyggnadsnämnden den 16 
augusti 2018, § 136.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-11
Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 2018-08-16, § 136
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 70
Medborgarförslag från Maj Jönsson, 2018-03-22

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Avslå medborgarförslaget om att stoppa trafiken på gågatan.

_______

Beslutet expedieras till:
Maj Jönsson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 217 Dnr 2018/642

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Svar på medborgarförslag från Froste Persson angående text på tilläggs-
tavla vid "fyrvägsstopp" 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Froste Persson: 
”Vid "fyrvägsstopp" gäller "först in, först ut". Jag hade först tänkt skriva "som bekant", 
men det är verkligen inte allmänt bekant och då inte heller allmänt i den församling denna 
skrivelse är adresserad till. Eftersom trafikanter i gemen inte är mer kunniga än en del 
ärade fullmäktigeledamöter har jag föreslagit samhällsbyggnadsnämnden att komplettera 
tilläggstavlan, som anger "fyrvägsstopp", med texten: "först in, först ut".
Samhällsbyggnadsförvaltningen avfärdade kanske inte förslaget men skrev bl a: Att det är 
först in och först ut som gäller vid fyrvägsstopp är ju gällande regel. Vi brukar inte skylta 
det som är generell regel utan det är något som man som förare bör veta och efterleva. Nu 
är det så att stor villrådighet råder och många tror att det är högerregeln, som gäller. Ja, t 
o m en yrkeschaufför (taxi) jag åkte med tror/trodde det. Eftersom jag är osäker på att 
samhällsbyggnadsförvaltningen följer mitt råd om text på tilläggsskylt överlämnas detta 
medborgarförslag, ang ovanst text på tilläggstavla, till Kommunfullmäktige att besluta om 
instans som ska handlägga förslaget och kanske t o m besluta om det.
(I min skrivelse till samhällsbyggnadsförvaltningen påpekade jag också att fyrvägsstopp i 
korsningen Magistergatan/Mossgatan och Backgatan kanske inte längre har den angelä-
genhet den hade när fyrvägsstoppet inrättades. Då var Jonebergsskolan fortfarande i verk-
samhet. Därför bör motivet för fyrvägsstopp övervägas nu. Att stycket är satt inom paren-
tes innebär att anmaning till övervägande inte ingår i medborgarförslaget, som ju bara får 
omfatta ett förslag.)
Som en upplysning kan nämnas att efterlevnaden av stopplikt är dålig, främst bland cyklis-
ter. Tilläggstavlan skulle därför mycket väl kunna innehålla texten: gäller även lärare!

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018, § 97, att överlämna medborgarförslaget 
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Froste Persson presenterade sitt förslag för samhällsbyggnadsnämnden 16 augusti 2018, § 
133.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-09
Beslut SBN 2018-08-16 
Bilaga till medborgarförslag från Froste Persson – Tilläggsskyltar, 2018-08-16
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 97
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 217 forts Dnr 2018/642

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag från Froste Persson, 2018-04-24

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Avslå medborgarförslag om kompletterande text på tilläggstavla, ”först in, först ut” 
till flervägsstopplikt.

_______

Beslutet expedieras till:
Froste Persson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 218 Dnr 2018/567

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle, avseende Stiby 1:110 
m fl (Gärsnäs centrum) - antagande 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 juni 2016, § 105, att bevilja planbesked för 
förändringar förorsakade av det planerade mötesspåret i Gärsnäs samt att uppdra åt sam-
hällsbyggnadsförvaltningen att prioritera arbetet med detaljplanen.

Förslaget till ny detaljplan innebär ny reglering av befintlig bebyggelse för att den inte ska 
strida mot detaljplanen.

Ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle, avseende Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs 
centrum) har varit ute på en andra granskning under perioden 3 september – 28 september 
2018. 

Totalt har det inkommit nio yttranden under granskningstiden och ett yttrande efter gransk-
ningstidens slut, 28 september 2018.  Under granskningen har inkomna synpunkter sam-
manfattningsvis handlat om påverkan på Storgatan och u-områden. Efter genomgång av 
synpunkterna och förvaltningens svar till dem bedöms det inte finnas några kvarstående 
synpunkter som berör detaljplanens utformning som inte har blivit tillgodosedda. Norr-
mans Conditori har synpunkter som behöver beaktas i det fortsatta projekteringsarbetet.

Planarbetet bedrivs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen, 2010:900.

Revideringar av planhandlingar, framtagna av Metria i det ursprungliga ärendet, har ge-
nomförts av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-08
Granskningsutlåtande 2 för Ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle avseende 
del av Stiby 1:110 m fl, (Gärsnäs centrum)
Planbeskrivning – Ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle, avseende Stiby 
1:110 m fl (Gärsnäs centrum)
Plankarta – Ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle, avseende Stiby 1:110 m fl 
(Gärsnäs centrum) 
Behovsbedömning, 2017-04-27
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 218 forts Dnr 2018/567

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna i ärendet redovisat förslag till granskningsutlåtande, samt 

 Anta i ärendet redovisat förslag till ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssam-
hälle avseende del av Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs centrum).

_______

Beslutet expedieras till:
jan.kallqvist@trafikverket.se
jakob.lundberg@trafikverket.se
Karolina.Hansen@skanetrafiken.se
Norrmans Conditori, Gärsnäs

Hur man överklagar

Om ni vill överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till Mark- och miljödomstolen för 
prövning. 
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 219 Dnr 2016/532

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för del av Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station) - antagande 

Ärendebeskrivning

Trafikverket Region Syd har upprättat en järnvägsplan för Gärsnäs - nytt mötesspår inklu-
sive ny plattform på Österlenbanan i Simrishamns kommun. Järnvägsplanen medför ett 
intrång på allmän platsmark enligt gällande detaljplan. Med anledning av detta inkom Tra-
fikverket Region Syd med en ansökan om planbesked 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 sam-
hällsbyggnadsförvaltningen att prioritera arbetet med detaljplanen.

Förslaget till ny detaljplan innebär en utökning av trafikområde norr om nuvarande järn-
vägsspår och vändmöjlighet för ersättningsbussar (inställda tåg).

Detaljplan för Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station) har varit ute på granskning under perio-
den 3 september – 28 september 2018. Under granskningen har inkomna synpunkter sam-
manfattningsvis handlat om påverkan på Storgatan och u-områden. Efter genomgång av 
synpunkterna och förvaltningens svar till dem bedöms det inte finnas några kvarstående 
synpunkter som berör detaljplanens utformning som inte har blivit tillgodosedda. Norr-
mans Conditori har synpunkter som behöver beaktas i det fortsatta projekteringsarbetet.

Planarbetet bedrivs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen, 2010:900.

Revideringar av planhandlingar, framtagna av Metria i det ursprungliga ärendet, genomförs 
av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-08
Granskningsutlåtande 2 för Detaljplan för Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station)
Planbeskrivning – Detaljplan för Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station)
Plankarta – Detaljplan för Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station)
Behovsbedömning, 2017-04-27
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 219 forts Dnr 2016/532

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna i ärendet redovisat förslag till granskningsutlåtande, samt 

 Anta i ärendet redovisat förslag till Detaljplan för del av Stiby 1:110 m fl  (Gärsnäs 
station).

_______

Beslutet expedieras till:
rade.mladenovic@trafikverket.se
jan.kallqvist@trafikverket.se
jakob.lundberg@trafikverket.se 
Karolina.Hansen@skanetrafiken.se
Gärsnäs Conditori
Annika och Peter Lindborg
Lena och Kenth Hansson

Hur man överklagar

Om ni vill överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut ska ni skriva till:
Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har 
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till Mark- och miljödomstolen för 
prövning. 
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbe-
teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-
nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 
ombudet sändas med.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 220 Dnr 2016/474

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Hammenhög 13:12 m fl (Hammenhögs skola) - samråd 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 juni 2016, § 98, att en ny detaljplan över 
skolområdet i Hammenhög skulle tas fram. Vid detta tillfälle beslutades också att plan-
prövning ska ske med standardförfarande. Ansökan om planmedgivande har gjorts av fas-
tighetsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan är gjord för att möjliggöra 
framtida försäljning av mark till privata aktörer. 

Syftet med denna detaljplan är att reglera markanvändningen så att den stämmer överens 
med den aktivitet som råder i området idag och för att en framtida försäljning av mark till 
privata aktörer ska vara möjlig. Vidare är syftet att ta tillvara på de kulturvärden som finns 
inom planområdet. 

Planområdet ligger i västra delen av Hammenhög och omfattar en yta på ca 49 hektar. Fas-
tigheten Hammenhög 13:12 består främst av skolbyggnader och ägs av kommunen. Ham-
menhög 13:13, 13:5, 13:6, 13:8, 17:1, 86:1, 129:1, 129:2, 129:3, 130:8 är befintliga privat-
ägda bostadsfastigheter. Hammenhög 27:105 (del av Ystadsvägen och Södergårdsvägen) 
ägs av kommunen, Trafikverket är väghållare för Ystadsvägen. Del av Östra Herrestad 
20:1 har i gällande plan planlagts som allmän platsmark i syfte att möjliggöra för en förbi-
fart. Fastigheten ägs av Svenska kyrkan. Del av Hammenhög S:9 ingår även i planområdet. 
Den del av Hammenhög 28:20, som ingår i gällande detaljplan, föreslås upphävas. 

För planområdet gäller detaljplanen Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för 
Hammenhögs stationssamhälle, antagen av kommunfullmäktige 1964 och laga kraftvun-
nen 1965. Detaljplanen medger bland annat kvartersmark för allmänt ändamål (A), kvar-
tersmark för friliggande bostäder, allmän platsmark. Med allmänt ändamål betecknades 
enligt äldre lagstiftning all verksamhet med ett offentligt organ som huvudman (stat, lands-
ting, kommun, statskyrka). Efter plan- och bygglagens införande 1987 bör inte beteckning-
en användas längre.

Förslag till ny detaljplan har tagits fram som reglerar ändamål, utnyttjande och utformning 
samt varsamhetsbestämmelser med hänsyn till de kulturvärden som finns inom planområ-
det. Ett upphävande av fastighetsplaner är nödvändig för att medge möjligheter för ändrad 
fastighetsbildning. Fastighetsplanen för området väster om Södergårdsvägen behöver upp-
hävas eftersom den följer den gällande detaljplanens område för allmän platsmark. Upphä-
vande av fastighetsplaner sker genom bestämmelse i ny detaljplan.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 220 forts Dnr 2016/474

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Den äldre bebyggelsen inom skolområdet har fått varsamhetsbestämmelse. De befintliga 
bostadsfastigheterna planläggs efter sitt nuvarande användningsområde. På Hammenhög 
13:12 planläggs marken för skoländamål samt som besöksanläggning. Idrottshallen plan-
läggs som idrottshall/besöksanläggning. Den tillhörande parkeringen ges egenskapsbe-
stämmelsen parkering och inom detta område tillåts även återvinningsstation att finnas. 
Återvinningsstationen gavs nyligen bygglov inom detta område då en flytt av denna verk-
samhet från Lantmännens fastigheter var nödvändig. 

Gång- och cykelvägen, som binder samman intilliggande bostadsområde med skolområdet, 
planläggs efter sitt nuvarande ändamål. Södergårdsvägen samt infartsvägen till idrottshal-
len planläggs som lokalgata. Ett område som idag brukas till jordbruksmark (men som i 
gällande plan är allmänt ändamål) planläggs som parkmark. Öster om den södra parke-
ringsplatsen finns, sedan ca 15 år tillbaka, en radiomast med teknikbod, som planläggs 
efter sitt ändamål. De två bostadsfastigheterna Hammenhög 13:8 och 13:13 (som i gällande 
plan är planlagda som allmänt ändamål) planläggs efter sitt nuvarande ändamål. 

Delen längst åt söder av idag gällande plan (utmed jordbruksmarken), där mark för förbi-
fart Hammenhög reserverats, upphävs. Marken till förbifart Hammenhög är längre österut 
överbyggd med bostäder varför denna markanvändning inte längre är aktuell. Därför ingår 
detta området inte i förslag till ny plan. 

Genomförandetiden sätts till 10 år från den dag då planen vinner laga kraft.  

Kommunen står för plankostnaderna. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-08.
Samrådshandlingar upprättade, 2018-10-10. 
Översiktsplan för Simrishamns kommun, laga kraft vunnen 2017-03-15. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planmedgivande, 2016-06-30, § 98
Begäran om planbesked från fastighetsenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-05-
23.
Fastighetsplan-tomtindelning för del av kv Skolan 1983-03-03.
Fastighetsplan-tomtindelning för kv Plogen 1967-10-23.
Detaljplan-stadsplan för Hammenhögs stationssamhälle 1965-05-20.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 220 forts Dnr 2016/474

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna i ärendet redovisat förslag för samråd för detaljplan för Hammenhög 
13:12 m fl.

_______

Beslutet expedieras till:
Fastighetsenheten – Simrishamns kommun
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 221 Dnr 2018/457

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Remiss - Nulägesbeskrivning till regional handlingsplan för grön infra-
struktur 

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett förslag till en regional handlingsplan för grön infra-
struktur 2019–2030. Handlingsplanen är det första steget att utifrån ett landskapsperspektiv 
gå från ord och visioner till konkreta förslag på åtgärder för att säkra Skånes biologiska 
mångfald och ekosystemtjänster för framtiden. 

Förslaget är ingen formell remiss utan en önskan om att få kommentarer och information 
som kompletterar bilden av nuläget i Skåne för grön infrastruktur.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-10
Länsstyrelsen Skånes förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur 2019–2030, 
2018-05-04

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ställa sig bakom nulägesbeskrivning och handlingsplan för regional grön infra-
struktur samt 

 Som yttrande till länsstyrelsen översända följande kommentarer gällande kartskikt:

Allmänna kommentarer: 
Det upplevs något oklart kring hur de båda typerna av kartskikt förhåller sig till varandra. 
Det känns rimligt att tänka att markerade ytor i kartskiktet för koncentrationer bör ingå i 
ytor i kartskikt för värdetrakter. Detta stämmer dock inte för Simrishamns del i kartskikten 
för gräsytor och ädellövskog. Relationen mellan kartskikten bör tydliggöras vidare för att 
undvika missförstånd. 

Följande 4 kartskikt har analyserats och kommenteras vidare nedan:
Gräsmarker, koncentrationer – Storleken av ytan vid Sankt Olof känns för stor.
Gräsmarker, värdetrakter – Yta saknas längs kusten vid Brantevik samt mellan Gislöv, 
Bolshög och Glimminge.
Ädellöv, koncentrationer – En yta vid Östraby (Bäckhalladalen) har markerats, varför? 
Tveksamt om ytan innehåller ädellövskog som motsvarar rätt kvalitet.
Sandmarker, värdetrakter – Område mellan Vik och Gyllebo bör eventuellt markeras, där 
finns grustag. – Område mellan Baskemölla och Östraby men väster om vägen (Bäckhallada-
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 221 forts Dnr 2018/457

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

len) innehåller inte sandmark men däremot sten och berg i dagen. Området öster om vägen har 
markerats korrekt. – Området väster om Gislöv är ett låglänt jordbruksområde, osäkert om där 
finns sandmarker. – Från Östra Tommarp söder ut mot Vallby och sedan vidare söder ut mot 
Borrby finns ett åssystem med grusåsar, dessa har inte markerats i kartskiktet. Eventuellt bör 
detta område vara med. – I kommunens sydligaste del har sandmarker markerats men marke-
ringen bör eventuellt sträcka sig något längre norrut på kartskiktet.

_______

Beslutet expedieras till:
Johan Niss, Länsstyrelsen Skåne
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 222 Dnr 2017/187

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Gudrun Schyman (F!) om klimatsmart beteende och till-
gänglig källsortering 

Ärendebeskrivning

Gudrun Schyman (F!) har i motion till kommunfullmäktige yrkat 
 att kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga förvaltningar och kommunala bolag att 

genomföra förändringar i enlighet med förslag när det gäller: 
(1) återvinning. Återvinning av material är en viktig del av klimatarbetet. Det ska 

vara enkelt för alla att göra rätt i Simrishamn. Vi vill att det ska finnas separata 
bingar för basal källsortering (plast, metall, papp och organiskt/bio/kompost) i 
kommunens alla anläggningar. I kommunhus, kulturhus, skolor, boenden, sport- 
och badhus/badplatser och på ett flertal platser ute på stan, i parker och i byarna 
där det nu finns en anonym ”papperskorg”.

(2) ekologisk konsumtion. Simrishamns kommun ska genomgående servera ekolo-
giskt och rättvisemärkt kaffe och te, ekologisk mjölk och vegetariskt alternativ 
till mjölk i alla lokaler och anläggningar där det finns. I kommunhus, kulturhus, 
skolor och boenden. Samt på fritidsanläggningar och badhus. Men också på för-
valtningar och i fikarum. Enkla åtgärder som syns, märks och gör stor skillnad.

 att kommunfullmäktige beslutar om 
(3) utåtriktade upplysnings- och informationskampanjer som kan stärka invånares 

klimat och miljöambitioner.

Kommunfullmäktige redovisade 30 januari 2017, § 15, motionen som remitterad till sam-
hällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-09
Motion från Gudrun Schyman (F!), 2016-12-05

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Då motionen ligger i linje med redan pågående arbete och beslut anses motionen 
besvarad. 

Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 223 Dnr 2018/717

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skrivelse från Christer Akej om att utöka serveringen av kött inom de 
offentliga måltiderna 

Ärendebeskrivning

Christer Akej har i skrivelse, inkommen den 9 augusti 2018, föreslagit att kommunen ska 
utöka serveringen av kött inom de offentliga måltiderna. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 augusti 2018 § 161 att innan beslut i frågan 
kan fattas krävs en analys och konsekvensbeskrivning av förslaget. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-15
Barn- och utbildningsförvaltningens synpunkter, 2018-10-15
Socialförvaltningens synpunkter, 2018-09-21
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-08-16, § 161 
Skrivelse från Christer Akej inkommen 2018-09-08

Förslag till beslut på sammanträde

Ing-Marie Jacobsen (F!): Avslå Christer Akejs förslag om att utöka serveringen av kött 
inom de offentliga måltiderna.

Carl-Göran Svensson (C): Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag – att via inköp 
inom ramen för gällande avtal utöka serveringen av kött under en period fram till och med 
31 mars 2019. En förutsättning för genomförandet är dock att samhällsbyggnadsnämnden 
kompenseras för de merkostnader som ökningen genererar. Kommunstyrelsen föreslås 
besluta tilldela samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag om 100 tkr.

Beslutsgång

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

Omröstning

Ing-Marie Jacobsen (F!) begär omröstning. Följande beslutsgång godkänns:

JA-röst för Carl-Göran Svenssons förslag
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 223 forts Dnr 2018/717

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

NEJ-röst för Ing-Marie Jacobsens förslag.

Omröstningsresultat

Med 10 ja-röster (Agneta Åhlin (S), Christl Bengtsson (S), Mats Arnoldsson (L), Christer 
Vigren (ÖP), Henric Mårtensson (C), Kaj Ovesson (M), Henric Appelkvist (M), Carl 
Strömberg (M), Annika Månsson (M), Carl-Göran Svensson (C)) mot 1 nej-röst (Ing-Ma-
rie Jacobsen (F!)) beslutar nämnden enligt Carl-Göran Svenssons förslag.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

  Uppmana kostenheten att via ökade inköp inom ramen för gällande avtal utöka an-
talet serveringstillfällen av kött, under en period fram till och med 31 mars 2019. 

 En förutsättning för genomförandet är dock att samhällsbyggnadsnämnden kom-
penseras för de merkostnader som ökningen genererar. 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNSTYRELSEN

 Tilldela samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag om 100 tkr.

Reservationer

Ing-Marie Jacobsen (F!) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

_______

Beslutet expedieras till:
Christer Akej
Kommunstyrelsen ( beslutsförslag) 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 224 Dnr 2017/846

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Erosion - godkänna ansvarsutredning 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har låtit utreda ansvarsfördelning vad gäller frågor om 
erosionsskador och kustskydd. Slutrapport från Sweco AB föreligger för godkännande av 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-14
Rapport - Ansvarsutredning kustskydd, Sweco 2017-09-25

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna konsultrapporten Ansvarsutredning kustskydd.

_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 225 Dnr 2016/380

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Slutrapport ombyggnad Fredsdalsgatan 7 (ÖG) 

Ärendebeskrivning

Fastighetsenheten redovisar slutrapporten avseende projekt 11 447 ombyggnad Fredsdals-
gatan 7 (ÖG)

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-12
Projektslutrapport, 2018-10-12

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Godkänna slutrapport i projekt 11 447 ombyggnad Fredsdalsgatan 7 (ÖG)

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 226 Dnr 2016/380

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Slutrapport till- och ombyggnad Simrislundsskolan 

Ärendebeskrivning

Fastighetsenheten slutredovisar slutrapport avseende projekt 11 446, till- och ombyggnad 
Simrislundsskolan.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-12
Projektslutrapport, 2018-10-12

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Godkänna slutrapport i projekt 11 446 till- och ombyggnad Simrislundsskolan.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 227 Dnr 2017/826

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Vägval (projekt 2017-2018, namngivning) 

Ärendebeskrivning

Kommunen har under en tid sett ett behov av att ha adresser baserade på vägnamn. Genom 
detta kommer det bli lättare att hitta adressen, framförallt ur ett säkerhetsperspektiv (blå-
ljus). 

Projekt Vägval, har under 1,5 års tid arbetat med att få fram vägnamn baserade på inkomna 
önskemål, historisk förankring m.m. Under resans gång har ett flertal möten hållits, skolor 
varit engagerade och kartunderlag funnits för att tydliggöra och skapa en bra medborgardi-
alog.

I samband med projektet, och för att se till att alla i kommunen har ett vägnamn som 
adress, så har beslut om förlängningar tagits i tidigare beslut.

Genom projekt Vägval har 321 vägar i Simrishamns kommun namngetts som nu är uppe 
för beslut. Detta innebär att det nu finns förutsättningar för att alla invånare i kommunen 
kan få enhetliga belägenhetsadresser bestående av vägnamn och nummer

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-15
Bilaga 1, nya vägnamn daterad 2018-10-16
Kartor med föreslagna namn finns på www.simrishamn.se/sv/om-kommunen/karta inklusi-
ve bakgrundsmaterial med utskriftbara filer för resp. väg.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-12-15
Lag om lägenhetsregister (SFS 2006:378 t.om. 2018:363)

Förslag till beslut på sammanträdet

Christer Vigren (ÖP): Lundavägen ska även fortsättningsvis heta Lundavägen. I övrigt 
enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Ing-Marie Jacobsen (F!): Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Christer 
Vigrens förslag.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 227 forts Dnr 2017/826

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Omröstning

Ing-Marie Jacobsen (F!) begär omröstning. Följande beslutsgång godkänns:

JA-röst för Ing-Marie Jacobsens förslag 
NEJ-röst för Christer Vigrens förslag

Omröstningsresultat

Med 1 ja-röst (Ing-Marie Jacobsen (F!)) mot 10 nej-röster (Agneta Åhlin (S), Christl 
Bengtsson (S), Mats Arnoldsson (L), Christer Vigren (ÖP), Henric Mårtensson (C), Kaj 
Ovesson (M), Henric Appelkvist (M), Carl Strömberg (M), Annika Månsson (M), Carl-
Göran Svensson (C)) beslutar nämnden enligt Christer Vigrens förslag.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Lundavägen ska även fortsättningsvis heta Lundavägen. I övrigt godkänns projekt 
Vägval vad gäller de namn som föreslås och projektets genomförande.

Reservationer

Ing-Marie Jacobsen (F!) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 228 Dnr 2018/958

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projekt Biogas Ystad Österlen (tankställe Simrishamn) - villkorsändring 
av lån och begäran om anslag för genomförande av projekt "industriell 
symbios" 

Ärendebeskrivning

Biogas Ystad-Österlen ekonomisk förening (BYÖ) har den 10 oktober 2018 kommit in till 
samhällsbyggnadsnämnden med en skrivelse med anledning av erbjuden villkorsändring 
av lån i Sparbanken Syd. 

Det föreslagna avtalet förutsätter att Simrishamns och Tomelilla kommuner accepterar de 
nya villkoren. 

Biogas Ystad-Österlen ekonomisk förening (BYÖ) har den 10 oktober 2018 även inkom-
mit med en begäran om att Simrishamns kommun godkänner ett bidrag om 10 000 kronor 
för genomförande av en förstudie för projektet ”Industriell symbios” baserat på biogas, i 
enlighet med villkor i Regionala Utvecklingsnämndens beslut dnr 1704366.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-21
Skrivelse om villkorsändring lån från Biogas Ystad-Österlen ek. för., 2018-10-10
Begäran om anslag för genomförande av projektet ”Industriell symbios” baserat på biogas 
från Biogas Ystad-Österlen ek.för., 2018-10-10
Handlingar för villkorsändring av lån från Sparbanken Syd, 2018-09-13 Projektvillkor ut-
vecklingsmedel biogas Region Skåne från Regionala utvecklingsnämnden, 2018-08-16

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNSTYRELSEN

 Godkänna villkorsförändring kredit för Biogas Ystad-Österlen ekonomisk förening 
från Sparbanken Syd (daterad 2018-09-13)

 Bevilja Biogas Ystad-Österlen ekonomisk förening bidrag om 10 tkr för genomfö-
rande av en förstudie för projektet ”Industriell symbios” baserat på biogas, i enlighet 
med villkor i Regionala Utvecklingsnämndens beslut dnr 1704366

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)
Biogas Ystad-Österlen ekonomisk förening (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 229 Dnr 2018/18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

 Följande meddelanden redovisas som information:

Mark- och miljödomstolens dom 2018-10-03 – Avvisat överklagande från fastighetsägare 
till Hoby 18:11

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01, §54 - Medborgarförslag från Johannes Lancing 
om återvinningscentral i Järrestad

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01, § 153 - Medborgarförslag från Britta Olsson om 
bajamaja på Gislövshammar

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01, § 150 - Medborgarförslag från Rolf Engfalk om 
toalett i Jonebergsparken

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01, § 149 - Medborgarförslag från Lars-Olof Linde-
berg om en "stig" för rollator för att komma ner till havet och stranden

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01, § 148 - Medborgarförslag från Leif H Hjärre om 
att bötfälla nedsmutsning

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-19, § 175, Medborgarförslag om ishall - uppdrag att 
tillsammans med KFn föra dialog med grannkommuner och näringsliv

Beslut från Boverket, 2018-10-15, om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (Bergs-
trandsväg), Simrishamn 2:64, 4385/2018 - ärendenr 33-82-1062 1552

Kommunfullmäktiges beslut KF 2018-10-01, § 173 Motion om städverksamhet från Gud-
run Schyman (F!)

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01, § 172 - Förlängning av genomförandeavtal för 
del av Simrishamns 3:1 (nuvarande Garvaren 14)

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01, § 171 - Industritomter i västra industriområdet 
Simrishamn, prissättning

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01, § 169 - Huvudmannaskap för ansökan om statligt 
bidrag till sanering av förorenade områden, Simrishamn Garvaren 3
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 229 forts Dnr 2018/18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01,163 Detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 
16:1, antagande

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01, § 164 - Markupplåtelse (vägrätt) för busshåll-
plats, Prångaregatan i Borrby

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01, § 165 - Fastighetsreglering av mark för teknik-
bod, Simrishamn 2:58, 2:60 och 2:77, Trafikverket

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01, § 166 - Fastighetsreglering av mark för teknik-
bod, Stiby 1:61, Trafikverket

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01, § 167 - Försäljning av industrimark, del av Ham-
menhög 27:91 till Lantmännen

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01, § 168 Fastighetsbildningsfrågor i samband med 
byggnation av mötesspår i Gärsnäs
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-10-25

§ 230 Dnr 2018/165

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningschefens information 

Marie Leandersson,samhällsbyggnadschef informerar:

 Johan Persson avdelningschef VA: - VA-samverkan med Tomelilla kommun – Ar-
betet är igång. Extern projektledare är utsedd (Henrik Brinte, Sweco)

 Susanna Söderberg, enhetschef gata/park: Trafikverket vill gå vidare med ”super-
buss-projektet”, oavsett vad som kommer hända med ”GC-väg Karakås” (TRV´s 
presentationen vid dagens sammanträde) ÅVS (åtgärdsvalsstudie) = viktig

 GC-väg Skillinge Hammar – diskussioner förs med Ystad kommun

 Hamnen – Avtal diskuteras med Lantmännen

 Bergstaten har ansökt om undersökningstillstånd för ytterligare fyra områden (Mi-
nerallagen)

 Reglementen och delegeringsordningar är under översyn

 Carl-Göran Svensson har i egenskap av ordförande besvarat en skrivelse från Viks 
Fiskeläges Vägförening, som haft synpunkter på samhällsbyggnadsnämndens be-
slut den 27 september 2018.
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