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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll

2018-05-31

Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Österlengymnasiet, aulan, kl 08.30-15.20, ajournering kl 15.10-15.15
Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera Christer Akej
Justeringens
plats och tid

samhällsbyggnadsförvaltningen,  Björkegrenska gården, 2018-06-05, kl 16:00

Underskrifter Paragrafer 95-123
Sekreterare Annette Knutsson

Ordförande Carl-Göran Svensson

Justerande Christer Akej

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

Organ Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-05-31

Datum för
anslags uppsättande

2018-06-07 Datum för
anslags nedtagande

2018-06-29

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Underskrift

Annette Knutsson
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Jan-Erik Persson (S)
Christl Bengtsson (S)
Mats Arnoldsson (L)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Christer Vigren (ÖP)
Hans-Olof Höglund (MP)
Christer Akej (M)
Bo Håkansson (M)
Carl Strömberg (M)
Anders Åkerberg (S), tjänstgör för Fredrik Ramberg (SD)
Ingmarie Jakobsen (F!), utom § 102 (jäv)
Agneta Åhlin (S), tjänstgör för Ingmarie Jacobsen (F!), § 102

Övriga närvarande: Agneta Åhlin (S), §§ 95-101, 103-123
Henrik Mårtensson (C)
Henric Appelkvist (M)
Staffan Olzon  (F!)

Magnus Berg, advokat, § 96, pkt 22

Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering, §§ 95-96
Fredrik von Segebaden, enhetschef hamn, §§ 95-96
Henrik Olsson, enhetschef bygglov/MBK, §§ 95-96
Johan Persson, avdelningschef VA, §§ 95-96
Lena Roos, enhetschef kost, §§ 95-96
Linda Larsson, planarkitekt, § 96
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef
Marie Nirhem, controller, §§ 95-96
Mattias Müller, miljöstrateg, § 123
Patricia Åberg, projektingenjör, §§ 95-96
Ulf Widemark, enhetschef fastighet. §§ 95-96
Annette Knutsson, nämndsekreterare
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Innehållsförteckning

Upprop och val justeringsperson, § 95 Sid 5
Ändring av föredragningslistan, genomgång med information av ärende-
na vid dagens sammanträde § 96

Sid 6

Presentation av medborgarförslag (2018/269), § 97 Sid 8
Redovisning av delegeringsbeslut (2018/17), § 98 Sid 9
Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-04-30 (2018/265), § 99 Sid 10
Taxor 2018, tillägg till hamntaxan (2018/331), § 100 Sid 11
Intern kontrollplan 2018, uppföljning (2018/148), § 101 Sid 12
Detaljplan för Simrishamn, Garvaren 13 (Skansen etapp II) samråd – 
miljökonsekvensbeskrivning (2016/376), § 102

Sid 13

Simrishamn Taltrasten 57 och 58, ändring av detaljplan – samråd 
(2017/771), § 103

Sid 16

Detaljplan för Hammenhög 27:93 & 115:1, ändring – antagande 
(2017/757), § 104

Sid 18

Hjälmaröd  4:94, planbesked (2018/345), § 105 Sid 20
Försäljning av industritomt Mellby 25:23, Gabriel Ängmo (2018/440), § 
106

Sid 23

Motion från Christer Akej och Kristina Åhberg (M)-  återinrättande av 
tjänst som stadsarkitekt (2018/184), § 107

Sid 24

Medborgarförslag från Lisa Brand om att anlägga en cykelväg från St 
Olof till Gärsnäs på det gamla järnvägsspåret (2018/204), § 108

Sid 27

Medborgarförslag från Bengt Berglund - Begränsa onödig genomfart 
och besvärande buskörning på Kvarngatan (2017/746), § 109

Sid 29

Medborgarförslag från Bo Hultén om rastplats Esperöd (2018/36), § 110 Sid 31
Medborgarförslag från Agneta Barr om att Simrishamns ungdomar be-
höver en skateboardbana (2018/205), § 111

Sid 33

Medborgarförslag från Magnus Lembke och Karin Dreyer Lembke, 
bygg en skatepark (2017/745), § 112

Sid 35

Medborgarförslag från Lena Frithiof om bättre gatubelysning i Sim-
rishamn (2018/203), § 113

Sid 37

Medborgarförslag från Lars Hörbo om hundrastgård i Simrishamn 
(2017/1001), § 114

Sid 38

Medborgarförslag från Lena Åström om en hundrastgård i Simrislund 
samt fler hundlatriner längs gångvägarna (2017/1003), § 115

Sid 39

Medborgarförslag från Anita Nilsson om hundrastgård i Simrislund 
(2017/937), § 116

Sid 40

Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023, re-
missvar (2018/352), § 117

Sid 41

Uppföljning av SAM 2017-2018 (2018/504), § 118 Sid 43

3



Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunal VA-plan, kommunfullmäktiges uppdrag att utifrån målsätt-
ningen inom fem år bygga ut VA i områdena Rönnebröd, Attusa m.fl  - 
ändring av beslut (2014/138), § 119

Sid 44

Ansökan till LEADER om projektstöd för förstudie om kommunsam-
verkan mot främmande invasiva arter (2018/531), § 120

Sid 46

Meddelanden (2018/18), § 121 Sid 47
Information, verksamhetsplan (2018/482), § 122 Sid 48
Förvaltningschefen informerar, § 123 Sid 49
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 95 Dnr 2018/185

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Upprop och val av justeringsperson

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Christer Akej (M) väljs till att justera dagens protokoll.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 96 Dnr 2018/157

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ändring av föredragningslistan och genomgång av ärenden 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Följande ärende tillkommer vid dagens sammanträde:

Ansökan till LEADER om projektstöd för förstudie om kommunsamverkan mot främman-
de invasiva arter.

Ärendegenomgång sker enligt följande:

Redovisning av delegeringsbeslut (2018/17): Ingmarie Jacobsen (F!) ställer frågor på upp-
handling av städentreprenad

Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-04-30 (2018/265): Marie Nirhem, controller, redo-
gör

Taxor 2018, tillägg till hamntaxan (2018/331): Fredrik von Segebaden, EC hamn, redogör

Intern kontrollplan 2018, uppföljning (2018/148): Marie Nirhem, controller redogör

Simrishamn Taltrasten 57 och 58, ändring av detaljplan – samråd (2017/771)

Detaljplan för Hammenhög 27:93 & 115:1, ändring – antagande (2017/757)

Hjälmaröd  4:94, planbesked (2018/345)

Försäljning av industritomt Mellby 25:23, Gabriel Ängmo (2018/440)

Motion från Christer Akej och Kristina Åhberg (M)-  återinrättande av tjänst som stadsar-
kitekt (2018/184): Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef, redogör

Detaljplan för Simrishamn, Garvaren 13 (Skansen etapp II) samråd – miljökonsekvensbe-
skrivning (2016/376): Linda Larsson, planarkitekt, redogör

Medborgarförslag från Lisa Brand om att anlägga en cykelväg från St Olof till Gärsnäs på 
det gamla järnvägsspåret (2018/204)

Medborgarförslag från Bengt Berglund - Begränsa onödig genomfart och besvärande bus-
körning på Kvarngatan (2017/746)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 96 forts Dnr 2018/157

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag från Bo Hultén om rastplats Esperöd (2018/36)

Medborgarförslag från Agneta Barr om att Simrishamns ungdomar behöver en skateboard-
bana (2018/205)

Medborgarförslag från Magnus Lembke och Karin Dreyer Lembke, bygg en skatepark 
(2017/745)

Medborgarförslag från Lena Frithiof om bättre gatubelysning i Simrishamn (2018/203)

Medborgarförslag från Lars Hörbo om hundrastgård i Simrishamn (2017/1001)

Medborgarförslag från Lena Åström om en hundrastgård i Simrislund samt fler hundlatri-
ner längs gångvägarna (2017/1003)

Medborgarförslag från Anita Nilsson om hundrastgård i Simrislund (2017/937)

Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023, remissvar (2018/352)

Uppföljning av SAM 2017-2018 (2018/504): Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef, 
redogör

Kommunal VA-plan, kommunfullmäktiges uppdrag att utifrån målsättningen inom fem år 
bygga ut VA i områdena Rönnebröd, Attusa m.fl  - ändring av beslut (2014/138): Johan 
Persson AC VA och Magnus Berg, advokat redogör för olika begrepp; verksamhetsområ-
de, gemensamhetsanläggning, VA-avtal, Vattentjänstlag, VA-plan etc

Ansökan till LEADER om projektstöd för förstudie om kommunsamverkan mot främman-
de invasiva arter (2018/531): Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef, redogör

Meddelanden (2018/18)

Information, verksamhetsplan (2018/482)

Förvaltningschefen informerar

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 97 Dnr 2018/269

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Inbjudan till presentation av medborgarförslag om att uppmuntra kom-
munen att jobba för att motverka global uppvärmning

Ärendebeskrivning

Förslagsställaren, Margareta Fagerberg har bjudits in till dagens sammanträde för att pre-
sentera sitt förslag, men har anmält förhinder.

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 98 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, lista utskriven 2018-05-23

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.
_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 99 Dnr 2018/265

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk rapport 2018-01-01--2018-04-30 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp samhällsbyggnadsnämndens utfall avseende 
perioden januari-april 2018. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kommer ha ett 
överskott på cirka 1 284 tkr avseende driften år 2018. 

Vatten- och avloppsverksamheten förväntas ha ett överskott, medan kost- och hamnverk-
samheten samt avslut av exploateringsprojekt prognostiseras ha ett underskott.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport per april 2018

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna ekonomisk rapport per april 2018.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunledningskontoret (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 100 Dnr 2017/331

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor 2018, tillägg till hamntaxan 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upphandlat en båtbottentvätt för att utöka servicen i 
Simrishamns småbåtshamn och för att på ett giftfritt sätt minska miljöbelastningen i Hanö-
bukten/Östersjön.  
För att tillhandahålla den utökade servicen krävs ett tillägg i befintlig hamntaxa.  

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-22

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Besluta om följande tillägg till avsnitt H.1.8.8 i hamntaxa 2018:

Båtbottentvätt för fritidsbåtar segelbåtar/motorbåtar – 700 kronor (inklusive moms)/tvätt-
tillfälle.
Anmärkning: En förutsättning för att få använda kommunens båtbottentvätt är att fartyget 
inte bottenmålats innan sjösättning före säsongens start. Båtbottentvätt avser endast tvätt av 
skrov.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 101 Dnr 2018/148

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intern kontrollplan 2018, uppföljning 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys och identi-
fierat områden, vars bedömda sannolikhet anses vara hög och konsekvensen väsentlig. 

Med analysen som grund upprättades ett förslag till intern kontrollplan för 2018, vilken 
beslutades vid nämndens sammanträde 2018-03-22 § 54.
Vid kontroll av intern kontrollplan har inga avvikelser upptäckts.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 2018
Uppföljning av intern kontrollplan januari-mars 2018

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna uppföljning av intern kontrollplan januari-mars 2018.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
Revisionen
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 102 Dnr 2016/376

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Simrishamn, Garvaren 13 (Skansen etapp II) samråd - 
miljökonsekvensbeskrivning 

Ärendebeskrivning

Simrishamns Industrifastigheter AB, SIFAB beviljades planmedgivande av samhällsbygg-
nadsnämnden den 30 juni 2016, § 100, för del av Garvaren 13. Planmedgivandet utökades 
till att omfatta hela Garvaren 13, samt blivande allmän platsmark inom Skansenområdet, 
av samhällsbyggnadsnämnden den 26 januari 2017, § 12.

Syftet med detaljplanen är att pröva att utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad 
och att planlägga mark för att tillgodose stadsdelens behov av gata, parkmark, parkering 
och dagvattenhantering, samt att skapa en gång- och cykelväg som knyter samman de söd-
ra delarna av Simrishamn med stationen.

Samhällsbyggnadsnämnden antog den 26 januari 2017, § 14 ett gestaltningsprogram för 
hela området i syfte att samordna och säkra utformningen av gator, parker, natur, torg, 
stråk samt gestaltning av byggnader. För att säkerställa områdets kommande attraktivitet, 
placering av allaktivitetshus och förbindelser till stationsområdet och Simrishamns cent-
rum är det förvaltningens bedömning att markplaneringen av det offentliga rummet behö-
ver utredas ytterligare.

Planområdet utgör cirka 4,8 hektar. Fastigheterna som ingår i planområdet är delar av Gar-
varen 3, Simrishamn 2,77 och 3:1, som ägs av Simrishamns kommun samt del av Sim-
rishamn 2:58 som ägs av Trafikverket, Garvaren 13 som ägs av Simrishamns Näringslivs-
utveckling AB, och del av Garvaren 11 som ägs av företag med verksamhet i området.

Planförslaget innefattar huvudsakligen:
 Planläggning av kvartersmark för bostadsbebyggelse, skola, vårdboende, kontor, 

museum, lager, handel och verksamheter
 Exploaterings- och utformningsbestämmelser för ny bebyggelse 
 Varsamhetsbestämmelser för befintlig bebyggelse
 Fastställa allmän platsmark (torg, natur, park och gata) 
 Bevara fornlämningsområde
 Planlägga för en gång- och cykelförbindelse med centrala Simrishamn till och från 

bostadsområden och verksamheter söder om stationen. 

Dessutom ställs följande krav:
 marksanering krävs inom del av planområdet innan bygglov kan ges.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 102 forts Dnr 2016/376

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 störningar från bullerkällor ska åtgärdas innan startbesked för del av planområdet 
kan ges.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats då planen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan enligt den behovsbedömning som upprättats för planen.

Under planarbetets gång har följande utredningar genomförts:
 arkeologisk utredning och förundersökning
 bullerutredning
 dagvattenutredning
 geoteknisk utredning
 groddjursutredning
 miljöteknisk utredning
 riskutredningar
 trafikutredning

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-16
Planbeskrivning – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II)
Plankarta – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II)
Illustration – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II)
Behovsbedömning – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II)
Miljökonsekvensbeskrivning – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II)
Samlad bedömning av konsekvenser för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II)

Jäv

Ing-Marie Jacobsen (F!) anmäler jäv och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i 
ärendet. I hennes ställe tjänstgör Agneta Åhlin (S).

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna i ärendet redovisat förslag till samrådshandling för miljökonsekvensbe-
skrivning, samlad bedömning av miljökonsekvenserna, samt detaljplan för Garva-
ren 13 m fl (Skansen etapp II), för samråd.

 Delegera till samhällsbyggnadsnämndens ordförande att godkänna revideringar i 
miljökonsekvensbeskrivningen inför samrådsutskick.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 102 forts Dnr 2016/376

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Utöka planarbetet inför granskningsskedet med en markplaneringsutredning för he-
la området i samråd med Simrishamns näringslivsutveckling.

 Vid samrådsmöte ska planförslaget åskådliggöras på ett pedagogiskt och lättförstå-
eligt sätt.

_______

Beslutet expedieras till:
Simrishamns näringslivsutveckling, Bruksgatan 1, 272 36 Simrishamn
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 103 Dnr 2017/771

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamn Taltrasten 57 och 58, ändring av detaljplan - samråd 

Ärendebeskrivning

Fastighetsägare till fastigheterna Simrishamn, Taltrasten 57 och 58, kom den 19 september 
2017 in med en ansökan om planbesked för ändring av fastighetsplan för en sammanslag-
ning av de två fastigheterna. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 november 2017,  
§ 193 att medge denna planprövning. 

Fastigheterna är belägna vid Östergatan och Strandvägen i Simrishamn.

Gällande detaljplan/stadsplan (1973) anger kvartersmark för bostadsändamål.
Bostäderna är sammanhängande i två plan.

Gällande fastighetsplan, tomtindelning från 1983 anger tomter och gränser i kvarteret. Be-
fintliga fastighetsgränser överensstämmer med befintlig tomtindelning.

Syftet med begäran om planbesked är att man avser att slå ihop två mindre lägenheter till 
en större lägenhet i två plan. 

Fastighetsägarna har i augusti 2017 sökt bygglov för ovanstående åtgärd men den aktuella 
fastighetsindelningen behöver ändras för att bygglov ska kunna beviljas i enlighet med 
plan- och bygglagen. Den nuvarande tomtindelningen måste upphävas.

Genom detaljplaneprövning kan nya bestämmelser för fastighetsindelning ersätta motsva-
rande bestämmelser i en äldre tomtindelning, men en äldre tomtindelning kan också prövas 
att upphävas.

Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari 2015. Lagändringen innebär att 
planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt sam-
ordnat förfaranden kan tillämpas.
Lagändring från och med den 1 januari 2016 möjliggör en förenklad ändringsprocess, ett 
förenklat planförfarande för att ta bort planbestämmelser om fastighetsindelning samt mot-
svarande bestämmelser i tomtindelningar och fastighetsplaner. (Detaljplaninstrumentet 
används.)
Processchema för förenklat förfarande: Samråd-samrådsredogörelse-antagande-laga kraft.

Fastighetsägaren bekostar planprövningsprocessen vilket inbegriper kostnader för plan-
handlingar och eventuella utredningar samt kommunens kostnader för planens formella 
handläggning. 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 103 forts Dnr 2017/771

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Planprövning sker genom förenklat planförfarande. 

Beslutsunderlag

Samrådshandlingar upprättade, 2018-04-27
Begäran om planbesked från fastighetsägarna, 2017-09-19
Detaljplan-Stadsplan för del av Kv Taltrasten, Simrishamn 87,
laga kraft 1977-03-04
Fastighetsplan, tomtindelning för del av kv Taltrasten, Simrishamn, 1983-04-22

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna i ärendet redovisade handlingar för samråd.

_______

Beslutet expedieras till:
Jörgen Rundqvist och Christina Sneitz Rundqvist
Gjuterigårdens Samfällighetsförening
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 104 Dnr 2017/757

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Detaljplan för Hammenhög 27:93 & 115:1, ändring - antagande 

Ärendebeskrivning

Syftet med ändringen av detaljplan är att man avser att flytta sin verksamhet från Ystad till 
Hammenhög i samband med att anläggningen i Ystad läggs ner år 2020. Anläggningen i 
Hammenhög behöver optimeras och moderniseras för att kunna ta emot större volymer av 
spannmål.

Beslut fattades av samhällsbyggnadsnämnden den 26 april 2018, § 84 att godkänna planen 
för granskning. Detaljplanen var under perioden 2018-05-04 till 2018-05-21 utställd för 
granskning. Under granskningen har 9 yttrande inkommit, alla utan erinran. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 januari 2018, § 11 att godkänna planen för 
samråd. Detaljplanen var utställd för samråd under perioden 2018-02-10 till 2018-03-09. 
Samrådsmöte genomfördes den 7 mars 2018. Under samrådsperioden inkom det tolv ytt-
randen. Efter samrådsperioden avslutats inkom det ytterligare ett yttrande som tagits med i 
samrådsredogörelsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 november 2017, § 192 att bevilja positivt 
planmedgivande efter det att Lantmännen Ekonomiska Förening ansökt om planbesked, 
den 18 september 2017, för fastigheterna Hammenhög 27:93 och 115:1 belägna i norra 
Hammenhög. 

Fastigheterna ligger inom detaljplanerat område (1973) med ändamål industri och har en 
total yta om ca 59 ha.

Båda fastigheterna ägs av Lantmännen och är i dagsläget bebyggda med en större siloan-
läggning och ett flertal tillhörande verksamhetsbyggnader.

Ändringen av detaljplanen innebär att volymen på den norra delen av fastigheten utökas till 
en byggnadshöjd om 30 meter istället för som idag 10 meter. Totalhöjd inom detta område 
sätts till 35 meter så att bebyggelsen inte riskerar att påverka riksintresse för fritt luftrum. 
På den södra delen kan tillåten byggnadshöjd om 10 meter behållas och högre outnyttjade 
höjder släcks ut. I övrigt gäller idag fastslagen detaljplan oförändrat. 

I översiktsplanen är hela området ett utpekat verksamhetsområde.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 104 forts Dnr 2017/757

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastighetsägaren bekostar planprövningsprocessen vilket inbegriper kostnader för plan-
handlingar och eventuella utredningar samt kommunens kostnader för planens formella 
handläggning. Planhandlingar och utredningar upprättas av externa konsulter.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standard förfarande. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-23
Antagandehandlingar upprättade, 2018-05-22
Granskningsutlåtande upprättat, 2018-05-22
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-04-26 § 84
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2018-04-06
Granskningshandlingar upprättade, 2018-03-26
Samrådsredogörelse upprättad, 2018-03-19
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-01-25 § 11
Samrådshandlingar upprättade, 2018-01-12
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-11-16 § 192
Begäran om planbesked från Lantmännen, 2017-09-18
Framtiden, översiktsplan för Simrishamns kommun, laga kraft 2017-03-15
Detaljplan Hammenhög 7, laga kraft 1973-07-24

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Anta ändring av detaljplan för Hammenhög 27:93 och 115. 

_______

Beslutet expedieras till:
Lantmännens Ekonomiska Förening, 205 03 Malmö
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 105 Dnr 2018/345

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hjälmaröd  4:94, planbesked 

Ärendebeskrivning

Företaget AB Högkullen, genom Håkan Hansson, kom den 10 april 2018 in med en ansö-
kan om planbesked för ny bebyggelse på fastigheten Hjälmaröd 4:94. 

Fastighetsägare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Ansökan gäller önskemål om 
ny detaljplan för bostadsbebyggelse, en gruppbostad. 

Fastigheten har adress Moriabacken 24 och är belägen öster om väg 9 (Kiviks stora väg) 
vid infarten till Moriabacken som leder vidare ner mot Kiviks hotell. 
På fastigheten finns en äldre befintlig byggnad som ursprungligen fick bygglov och upp-
fördes som en distriktssköterskemottagning år 1981/82. Denna avses rivas.

Nybyggnaden är tänkt att ha en total nybyggnadsyta om ca 500 kvm i ett våningsplan med 
sex brukarlägenheter.

Fastigheten Hjälmaröd 4:94 har en areal om 4117 m² och är idag utom planlagt område. 
För angränsande fastighet Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) pågår detaljplanearbete.
Fastigheten är idag utom planlagt område.

I Simrishamns kommuns översiktsplan är hela fastigheten innanför den föreslagna ortsav-
gränsning som redovisas för Kivik. Inom ortsavgränsning ska utbyggnad företrädesvis ske 
som kvalitativ förtätning inom befintlig bebyggelse/ortsavgränsning. Hela området inom 
tätortsavgränsningen utpekas som värdefull bebyggelsemiljö vilket innebär att stor varsam-
het ska beaktas vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar så att befintliga karak-
tärsdrag bibehålls och skyddas. Ny bebyggelse ska anpassas efter ortens bebyggelsestruk-
tur och täthet.

Fastigheten ligger inom regionens kulturmiljöstråk, Riksintresse för friluftsliv, Riksintresse 
för kust, turism - och friluftsliv och Riksintresse för högexploaterad kust. En stor del av 
fastigheten berörs också av fornminnen (äldre boplatsområde). 
Väg 9 som är Trafikverkets väghållaransvar är inom Riksintresse för farligt gods vilket 
innebär att frågan om skyddsavstånd för ny bostadsbebyggelse måste utredas. Nuvarande 
infart till befintlig verksamhet är från Moriabacken som är inom kommunens väghållaran-
svar.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 105 forts Dnr 2018/345

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Då befintlig byggnad rivs kan den nya ses som en ersättningsbyggnad om än med en annan 
placering på tomten. Planförslaget bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan eller skada 
de rådande riksintressena.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit i kontakt med socialförvaltningen som i dagslä-
get inte har behov av fler brukare i LSS-boende. Då fler privata fastighetsägare har visat 
intresse för privata LSS-boende i Simrishamns kommun ses på sikt en risk för social över-
vältning om antalet brukarplatser utökas. Högkullen AB har i dagsläget 4 st LSS-boende i 
Simrishamns kommun.

Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari 2015. Lagändringen innebär att 
planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt sam-
ordnat förfarande kan tillämpas.

Bedömningen är att prövning om ny detaljplan för Hjälmaröd 4:94 kan ske genom stan-
dardförfarande. (Processchema: Samråd-underrättelse-granskning-utlåtande-antagande-la-
ga kraft.)

Fastighetens och områdets lämplighet för ny bebyggelse, omfattning av bebyggelse och 
bebyggelsestruktur prövas i planprocessen. Utredningsarbetet behöver innebära marktek-
nisk undersökning, undersökning avseende trafikföring och teknisk försörjning (behov/ka-
pacitet vatten och spillvatten) och eventuella utredningar som kan tillkomma under plan-
processen.

Fastighetsägaren/projektägaren bekostar planprövningsprocessen vilket inbegriper kostna-
der för planhandlingar och utredningar samt kommunens kostnader för planens formella 
handläggning. Planhandlingar och utredningar upprättas av externa konsulter.

Plan- och bygglagens bestämmelser utgör ramarna för planarbetet. Samråd om planförslag 
ska ske med kommunen. Under planprocessen tar kommunen ställning till upprättat plan-
förslag.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-11
Begäran om planbesked från AB Högkullen, Håkan Hanssson, 2018-04-10
Framtiden översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015-11-30, laga kraft 2017-
03-15
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 105 forts Dnr 2018/345

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förslag till beslut på sammanträde

Ing-Marie Jacobsen (F!): Avslag på ansökan om planmedgivande. I ansökan finns följande 
att läsa" ett boende för klassisk autism ( lågfungerande individer) och som inte kommer att 
upplevas som störande.
Min och vår uppfattning är att någon/ några med en sådan inställning när det gäller männi-
skors lika värde och till LSS verksamhet i synnerhet inte ska få ett positivt besked.

Carl-Göran Svensson (C): Positivt planbesked, enligt samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag.

Beslutsgång

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

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Upprättande av detaljplan för prövning av användning och ändamål medges.
 Planprövning sker genom standardförfarande.
 Planavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
 Planarbete initieras och bekostas av sökanden.
 Planhandlingar och utredningar upprättas av externa konsulter.

Avgift

Avgift för positivt planbesked enligt plantaxa:
Faktor 250 (normal nivå) x milliprisbasbelopp (2018) 45,50= 11 375: -.
Avgift för planbesked avräknas till hälften vid tecknade av planavtal. 
Nya planbesked tidsbegränsas till 2 år. Om planarbete inte påbörjats inom 2 år, ges möjlig-
het att ansöka om förlängning med ett år i taget. Har perioden passerats får nytt planbesked 
sökas.

Reservationer

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

Beslutet expedieras till:
AB Högkullen och Samhäll Syd AB
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 106 Dnr 2018/440

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Försäljning av industritomt Mellby 25:23, Gabriel Ängmo 

Ärendebeskrivning

Gabriel Ängmo har sedan tidigare reserverat verksamhetstomten Mellby 25:23 med avsik-
ten att uppföra en handelsbyggnad med kontor, butik, snickeriverkstad och showroom. 

Bygglov erhölls den 9 mars 2017. Det gängse priset vid försäljning av kommunens indu-
strimark i det aktuella planområdet är 80 kr/m2, planavgiften inberäknad. Eftersom aktuell 
detaljplan innehåller en bestämmelse om planavgift som fakturerats Ängmo, är det skäligt 
att kommunen gör avdrag för samma summa i köpet. Planavgiften grundar sig på bygglo-
vet och därför har köpesumman inte kunnat fastställas förrän bygglovet var klart och plan-
avgiften känd. 

Med 80 kr/m2 blir köpeskillingen 89 920 kronor. Planavgiften uppgår till 21 805 kronor. 
Planavgiften betalas initialt in tillsammans med bygglovavgiften (och flyttas sedan internt 
över till exploateringsprojektet) vilket innebär att den i köpeavtalet angivna köpeskillingen 
blir 68 115 kronor (89 920 kronor minus 21 805 kronor)

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-14
Köpekontrakt påtecknat av Gabriel Ängmo, 2018-05-05
Kartskiss över Mellby 25:23

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Mellby 25:23 till 
Gabriel Ängmo.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Gabriel Ängmo (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 107 Dnr 2018/184

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion från Christer Akej och Kristina Åhberg (M)-  återinrättande av 
tjänst som stadsarkitekt 

Ärendebeskrivning

Christer Akej (M) och Kristina Åhberg (M) har inkommit till kommunfullmäktige den 15 
december 2017 med en motion med yrkandet att kommunen återinrättar en tjänst som 
stadsarkitekt.

Motionen: ”Simrishamns kommun har tidigare under lång tid haft en tjänst som stadsarki-
tekt. Befattningshavaren av den tjänsten var också chef för dåvarande stadsarkitektkonto-
ret som ansvarade för planer och bygglov med tillhörande tillsyn. Stadsarkitekten var ock-
så föredragande i byggnadsnämnden som då beslutade i dessa frågor. För några år sedan 
avskaffades tjänsten som stadsarkitekt i vår kommun och ersattes av en plan- och bygg-
chef.
Simrishamns kommun är en kommun med många riksintressen, en kommun med värdefulla 
kultur- och naturmiljöer. Detta gör att all planläggning och bygglovsgivning måste ske 
med stor försiktighet för att bevara kommunens särart. Samtidigt måste kommunen kunna 
utvecklas och möta framtida krav på bra boende och erbjuda fler att flytta till och bosätta 
sig i kommunen. 
Benämningen Stadsarkitekt markerar på ett tydligare och mer enhetligt sätt kommunens 
ambition att värna om fokus att skapa en till staden och kommunen väl anpassad bebyggel-
se som samtidigt är framåtsyftande. Tidigare var det krav på att en byggnadsnämnd skulle 
ha en stadsarkitekt vid sin sida. Det kravet finns inte längre. Likväl har många kommuner 
idag en stadsarkitekt.
Vi yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar
att kommunen återinrättar en tjänst som stadsarkitekt”

Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal 
i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden på ett till-
fredsställande sätt ska kunna fullgöra sina uppgifter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
för närvarande nio medarbetare med olika typer av arkitektutbildning.

Förvaltningen delar åsikten att Simrishamns kommun bör ha en stark kompetens i gestalt-
ningsfrågor gällande både befintlig bebyggelse och framtida bebyggelseutveckling. Plan- 
och exploateringsenheten arbetar just nu med ett övergripande arkitektur- och kulturmil-
jöprogram som kommer att bli ett viktigt verktyg för att bevara och utveckla kommunens 
unika värden. 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 107 forts Dnr 2018/184

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningens bedömning är att den redan idag har den kompetens som en stadsarkitekt-
funktion ska ha, men att det möjligen skulle uttalas ett tydligare ansvar och mandat att dri-
va och lyfta frågor för strategier och utveckling av den gestaltade livsmiljön. En av de vik-
tigaste arbetsuppgifterna för en stadsarkitekt är att kunna kommunicera vad som är vär-
deskapande arkitektur och att kunna samla tjänstemän och beslutsfattare kring en helhets-
syn redan i tidiga skeden av plan- och bygglovsärenden. 

När det gäller t.ex. åtgärder på objekt med kulturhistoriskt värde, som kräver bygglov eller 
bygganmälan enligt PBL, behövs ofta antikvarisk medverkan (expert), som vid sidan av 
detta uppdrag också kan vara utsedd till fristående sakkunnig kontrollant av kulturvärden 
enligt PBL. 

Boverket har inrättat en ny tjänst, en riksarkitekt, som är tänkt att inspirera och visa på go-
da exempel. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-11
Motion från Christer Akej (M) och Kristina Åhberg (M) inkommen till samhällsbyggnads-
förvaltningen den 12 februari 2018.
Plan- och bygglagen  (2010:900) 12 kap 7 §

Förslag till beslut på sammanträdet:

Christer Akej (M): Föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Mats Arnoldsson (L): Ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda hur en starkt ökad beto-
ning och prioritering av arkitektur- och gestaltningsfrågor kan uppnås genom omvandling 
och utveckling av tjänsten som plan- och exploateringschef samt benämna den tjänst 
”stadsarkitekt”.
Carl-Göran Svensson (C): Föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar föreslå kom-
munfullmäktige att avslå motionen. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Carl-Göran Svenssons förslag är huvudför-
slag.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 107 forts Dnr 2018/184

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ordföranden ställer Christer Akejs och Mats Arnoldssons förslag mot varandra och finner 
att nämnden utser Christer Akejs förslag som motförslag.

Beslutsgång

Nämnden godkänner följande beslutsgång:

JA-röst för Carl-Göran Svenssons förslag
Nej-röst för Christer Akejs förslag.

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster (Jan-Erik Persson (S), Christl Bengtsson (S), Christer Vigren (ÖP), Hans-
Olof Höglund (MP), Ing-Marie Jacobsen (F!) Andes Åkerberg (S) och Carl-Göran Svens-
son (C)) mot 4 nej-röster (Mats Arnoldsson (L), Christer Akej (M), Bo Håkansson (M) och 
Carl Strömberg (M)) beslutar nämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Avslå motionen med yrkande om återinrättande av tjänst som stadsarkitekt.
_______

Reservationer

Christer Akej (M), Bo Håkansson (M), Carl Strömberg (M) och Mats Arnoldsson (L) re-
serverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 108 Dnr 2018/204

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag från Lisa Brand om att anlägga en cykelväg från St 
Olof till Gärsnäs på det gamla järnvägsspåret 

Ärendebeskrivning

Lisa Brand inkom den 20 december 2017 till kommunfullmäktige med ett medborgarförslag 
om att ”anlägga en cykelväg från Sankt Olof till Gärsnäs på det gamla järnvägsspåret. Det är 
länge sedan det gick tåg mellan St Olof och Gärsnäs men spåren finns kvar. Det vore perfekt 
att anlägga en cykelbana den sträckan, plant och ingen trafik. Mellan St Olof och Gyllebosjön 
finns det Dressin cykling, vilket är väldigt trevligt och det ska man inte störa. Om man asfalte-
rar mellan rälsen skulle man kunna slå två flugor i en smäll. Man kan både använda det som 
cykelbana och till dressiner, samtidigt som man slipper spruta mot ogräs.” I sitt medborgarför-
slag framhåller Lisa Brand att cykelvägar är framtiden och att det behövs fler cykelvägar i 
Simrishamns kommun både för att tillfredsställa kommuninvånare och turister.

Bakgrund/utredning

Förvaltningen har kontaktat ordföranden i föreningen Skånska Järnvägar AB, Gert Åkes-
son. Hela banvallsområdet från Sankt Olof till Gärsnäs ägs av Skånska Järnvägar AB.  För-
eningen har idag trafiktillstånd för persontrafik mellan Sankt Olof och Grönhult och har 
vidare dressincykling mellan Sankt Olof och Gyllebosjön på ett arrendeavtal med en entre-
prenör. Sträckan Gyllebosjön till Gärsnäs ligger som ett fordonsutbytesspår med det statli-
ga nätet. Inför ombyggnaden av Gärsnäs som mötesstation görs ombyggnaden med hänsyn 
till att Skånska Järnvägars spår, kallat Brösarpsspåret, ska anslutas och kunna trafikeras. 
Med hänvisning till ovanstående och nuvarande användningsområde för järnvägsspåret 
påpekar Skånska Järnvägar AB tydligt att järnvägsspåret mellan Sankt Olof och Gärsnäs 
inte kan bli aktuell som cykelväg.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Lisa Brand 2017-12-20
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2018-01-29, § 8 (dnr 2017/467)
Inbjudan till presentation i samhällsbyggnadsnämnden, 2018-04-13
Presentation av medborgarförslag i samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-26- tackat nej.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-02
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 108 forts Dnr 2018/204

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medborgarförslaget avslås med hänvisning till ovanstående bakgrund.
_______

Beslutet expedieras till:
Lisa Brand
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Skånska järnvägar AB (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 109 Dnr 2017/746

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag från Bengt Berglund - Begränsa onödig genomfart och 
besvärande buskörning på Kvarngatan 

Ärendebeskrivning

Bengt Berglund har till kommunfullmäktige inkommit med ett medborgarförslag om att 
”begränsa onödig genomfart och besvärande buskörning på Kvarngatan” i Simrishamn. 
Bengt Berglund motiverar sitt medborgarförslag bland annat med att Kvarngatan används 
som genomfart av trafik i främst västlig riktning från Christian Barnekowsgatan mot Sim-
risvägen, samt att fordon kör alldeles för fort på Kvarngatan. Bengt Berglund föreslår att 
2–3 farthinder placeras på Kvarngatan och att gällande hastighet sänks från 40 km/h till 30 
km/h med anledning av höga hastigheter samt att en förskola har sin entré från Kvarngatan. 
Enligt Bengt Berglund skulle den enklaste lösningen vara att förbjuda genomfart västerut 
på Kvarngatan i kombination med hastighetssänkning till 30 km/h.

Bakgrund/utredning

Gällande hastighetsbegränsning på Kvarngatan är 40 km/h. För att kunna bedöma trafiksi-
tuationen på Kvarngatan har trafikmätningar utförts i båda färdriktningar under perioden 
12–19 mars 2018. 

I färdriktning Simrisvägen passerade totalt 110 fordon och medelhastigheten låg på 25,7 
km/h. ≤ 30 km/h: 77 %, 31–40 km/h: 21% och 41–50 km/h: 2 %. 
I färdriktning Christian Barnekowsgatan passerade totalt 173 fordon och medelhastigheten 
låg på 29,6 km/h. ≤ 30 km/h: 55 %, 31–40 km/h 34 % och 41–50 km/h:11 %.

Trafikflödet, dvs antalet fordon som passerar, är förhållandevis jämnt fördelat, men med 
lägre antal under helgdagar. Trafikflödet bedöms som lågt.

Enligt Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition), Transportstyrelsens informa-
tionssystem för olycksstatistik sedan 2003, finns det inga rapporterade olyckor på Kvarn-
gatan, i korsningen Kvarngatan/Simrisvägen eller i korsningen Kvarngatan/Christian Bar-
nekowsgatan.

Vid drygt hälften av kommunens skolor och förskolor gäller 30 km/h som hastighetsbe-
gränsning. För att skapa högre trafiksäkerhet kan det vara lämpligt att utföra en översyn av 
behovet av hastighetsbegränsning vid kommunens alla skolor och förskolor inklusive Sol-
rosen vid Kvarngatan.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 109 forts Dnr 2017/746

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammantaget visar den utredning som är gjord gällande Kvarngatan att 98 % respektive 89 
% av de passerande fordonen håller en hastighet på ≤ 40km/h. Antalet fordon som passerar 
Kvarngatan är lågt och inga olyckor har rapporterats sedan Strada startades 2003.  

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-08
Presentation av medborgarförslag i samhällsbyggnadsnämnden, 2017-10-19 – tackat nej
Inbjudan till presentation i samhällsbyggnadsnämnden, 2017-10-10
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-08-28 §129 dnr 2017/301
Medborgarförslag från Bengt Berglund, 2017-06-26

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medborgarförslaget avslås.  
_______

Beslutet expedieras till:
Bengt Berglund
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 110 Dnr 2018/36

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Medborgarförslag från Bo Hultén om rastplats Esperöd 

Ärendebeskrivning

Bo Hultén har till kommunfullmäktige inkommit med ett medborgarförslag: ”Rastplats 
Esperöd. Jag föreslår att man upprättar en ny rastplats vid naturreservatet Esperöd på 
Kivik. Länsstyrelsen har nyligen utökat natur-reservatet och planerar en ytterligare utök-
ning fram till fornminnesområdet Ängakåsen.” 
Bo Hultén motiverar medborgarförslaget med att det i området finns en enastående natur, 
närhet till havet, fornlämningar och flera kulturbesöksmål som t.ex. Ängakåsen som saknar 
parkering, Esperöd Arboretet som har otillräcklig parkering och Kivik Art som med en 
gångstig skulle kunna sammanbindas med övriga besöksmål. Bo Hultén skriver att en rast-
plats skulle ge allmänheten möjlighet att kunna uppleva dessa kulturvärden. Enligt Bo Hul-
tén är länsstyrelsen positiv till rastplats och hänvisar till Christer Persson, miljöavdelning-
en/ naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Skåne.

Bakgrund/utredning

Bo Hultén är delägare av fastigheten där rastplatsen förslås att placeras. Esperödsallén, 
som ansluter till det aktuella området, har Trafikverket som väghållare. 
För att kunna ta ställning till medborgarförslaget har förvaltningen haft kontakt i ärendet 
med Christer Persson på Länsstyrelsen i Skåne, samt med Sara Lundgren som är kommun-
ansvarig på Trafikverket.

Länsstyrelsen förbereder för närvarande ett beslut om utvidgning av naturreservatet 
Esperöd. Bo Hultén är delägare i den västra delen av naturreservatet inklusive den tilltänk-
ta utvidgningen, medan Naturvårdsverket äger den östra delen som redan är naturreservat. 
Enligt länsstyrelsen berörs fastigheten av många restriktioner bl.a. naturreservat, land-
skapsbildskydd och delvis av strandskydd. Det kan även finnas kulturhistoriska intressen. 
Länsstyrelsen kan inte på förhand uttala sig formellt, varken positivt eller negativt, om 
Hulténs förslag men framför att ett sådant projekt måste tillståndsprövas av både länssty-
relsen, kommunen och Trafikverket m.fl. myndigheter innan det kan genomföras. Länssty-
relsens uppfattning är att den parkering som finns på Naturvårdsverkets mark i den östra 
delen av naturreservatet är fullt tillräcklig för att allmänheten ska kunna besöka naturreser-
vatet.

Trafikverkets anger i sitt ställningstagande att deras rastplatser ska finnas vid det funktio-
nellt prioriterade vägnätet och placeringen bygger på avståndet dem emellan och har fokus 
på godstransporter. Den typ av rastplats som föreslås här är för rekreation och inget som 
Trafikverket tillhandahåller och/eller medfinansierar. Trafikverket är dock inte negativa till 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 110 forts Dnr 2018/36

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

att en rastplats uppförs av någon annan så länge den utförs enligt Trafikverkets säkerhets-
regler och inte påverkar vägens framkomlighet.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-09
Presentation av medborgarförslaget i samhällsbyggnadsnämnden, 2018-01-25
Inbjudan till presentation i samhällsbyggnadsnämnden, 2018-01-09
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-10-30 § 150
Medborgarförslag från Bo Hultén, 2017-09-21

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medborgarförslaget avslås.

_______

Beslutet expedieras till:
Bo Hultén
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 111 Dnr 2018/205

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag från Agneta Barr om att Simrishamns ungdomar be-
höver en skateboardbana 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Agneta Barr om att kommunen ska anlägga en skate-
park i centrala Simrishamn: ”Om Simrishamn vill bli attraktivt för familjer i framtiden, så 
måste man följa med i tiden. Man flyttar inte till en stad med sin familj och tar firman med 
sig dit, om man inte vet att hela familjen kommer trivas och finna aktiviteter. Simrishamn 
behöver entreprenörer och entreprenörskap kan nyinflyttade familjer bidraga med om de 
finner orten attraktiv för sitt företag och för samtliga familjemedlemmar. Malmö har lyc-
kats väl med sin skatebana på Stapelbädden i hamnområdet. Varför måste Simrishamn 
ligga på efterkälken? Jag föreslår därför att Simrishamn tar tag i sina ungdoms-problem 
och bidrar med en lösning där ungdomarna aktiveras och får utlopp för överskottsenergi. 
En skatebana främjar dessutom integreringen mellan svenska ungdomar och invandrade 
och minimerar därmed möjligheterna till bus, knark och vandalisering. Även flickor har 
stor glädje av att åka på en sådan bana. Ungdomarna vistas både utomhus och i rörelse 
vid nyttjandet av en sådan bana och plockas därmed bort från sina datorer. 
Jag är införstådd med att det innebär en kostnad för kommunen, men det går säkert att ta 
kontakt över kommungränserna och med lite god vilja kan man troligen diskutera möjlig-
heten med Malmö kommun att få ta del av del av deras ritningar av Stapelbäddsbanan och 
få tillgång till deras erfarenheter och specialkunnande. Dela på kostnaderna av ritningar 
och expertis, så gynnas båda kommunerna. Låt oss bygga en likadan/ liknande/eller helst 
häftigare bana till våra Österlenungdomar här i Simrishamn. Tyvärr är jag själv för gam-
mal för aktiviteten! 
Banan bör naturligtvis byggas nära en central punkt för kommunikation och därför är in-
dustriområdet nära stationen för tåg och bussar lämplig, så att även ungdomar från orter-
na runtomkring kan få glädje av banan. Jag föreslår därför att gräsytorna intill åkeriet 
skulle vara lämpliga. Möjligen har Simrishamns kommun ett bättre förslag … 
Jag lämnar härmed som mitt medborgarförslag till Simrishamns kommun att få till stånd 
en skateboardbana, byggd i Simrishamn, till Österlens ungdomar.”

Kommunfullmäktige beslutade 29 januari 2018, § 7, att överlämna medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. 

Förslagsställaren presenterade sitt medborgarförslag vid samhällsbyggnadsnämndens sam-
manträde den 26 april 2018. 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 111 forts Dnr 2018/205

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Övergripande projektdirektiv för allaktivitetsområden i Simrishamn, 2018-04-12
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-04-26, § 66
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-01-29, § 7
Medborgarförslag från Agneta Barr, 2018-02-02 
Medborgarförslag från Eva Unosson, 2017-11-13
Medborgarförslag från Magnus Lembke och Karin Dreijer Lembke, 2017-08-17

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medborgarförslaget ligger i linje med det arbete som pågår kring allaktivitetsområ-
dena och kommer att integreras i projektet. 

 Medborgarförslaget anses härmed besvarat.
_______

Beslutet expedieras till:
Agneta Barr
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 112 Dnr 2017/745

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag från Magnus Lembke och Karin Dreyer Lembke, 
bygg en skatepark 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har inkommit från Magnus Lembke och Karin Dreijer Lembke:  ”Vi vill 
att Simrishamn bygger en skatepark som är gjuten i betong. Av Skånes 33 kommuner så 
har 22 redan gjutit skateparker. I ytterligare en kommun är det under utredning (Svalöv) 
och i en annan är det redan bestämt (Osby). 4 andra kommuner erbjuder skateparker med 
proffsbyggda ramper i trä. Simrishamn tillsammans med 4 andra kommuner erbjuder 
minst i hela Skåne (Östra Göinge, Sjöbo och Tomelilla). En skatepark används inte enbart 
av skateboardåkare utan även av dem som åker kickbike (sparkcykel) och bmx-cykel. Kick-
biken finns numera hos väldigt många barnfamiljer. Kickbiken är även enkel att använda i 
skateparken, man lär sig fort. Det är t.o.m. vanligt att barn börjar redan i 4-årsåldern. En 
skatepark främjar rörelse och välmående. Den hade varit ett alternativ för de barn som 
inte spelar fotboll eller uppskattar att hänga på fritidsgården. Dessutom kan den användas 
under hela dagen, alla dagar i veckan. Den ramp som finns i Simrishamn, vid ”Ankedam-
men” (Fredsdalsgatan/ Linnégatan) har gjort sitt. Den har stora hål i rampen och är helt 
obrukbar. Ett förslag på placering av en skatepark är Södra planteringen. Detta motiveras 
av närheten till fritidsgården samt närheten till stationen som gör att barn från byarna 
enkelt kan ta sig dit. Dessutom blir det en mötesplats mellan olika generationer eftersom 
boulespelarna redan håller till där. Skateparkens placering gynnar även elever från Nova 
Academy.”

Kommunfullmäktige beslutade 28 augusti 2017, § 131, att överlämna medborgarförslaget 
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. 

Förslagsställarna har erbjudits möjlighet att presentera sitt medborgarförslag vid samhälls-
byggnadsnämndens sammanträde den 16 november 2017, men avböjt på grund av förhin-
der. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-04-26, § 66
Övergripande projektdirektiv för allaktivitetsområden i Simrishamn, 2018-04-12
Medborgarförslag från Agneta Barr, 2018-02-02
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-11-16, § 173
Medborgarförslag från Eva Unosson, 2017-11-13
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-08-28, § 131
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 112 forts Dnr 2017/745

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag från Magnus Lembke och Karin Dreijer Lembke, 2017-08-17

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medborgarförslaget ligger i linje med det arbete som pågår kring allaktivitetsområ-
dena och kommer att integreras i projektet. 

 Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

_______

Beslutet expedieras till:
Magnus Lembke och Karin Dreijer Lembke
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 113 Dnr 2018/203

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag från Lena Frithiof om bättre gatubelysning i Sim-
rishamn 

Ärendebeskrivning

Lena Frithiof har inkommit till kommunfullmäktige med ett medborgarförslag: ”Kommu-
ninvånarnas känsla av otrygghet är något som politikerna säger sig vilja ta på allvar. Po-
lisens rekommendation för en tryggare utomhustillvaro är bra belysning. Många gatlyktor 
har så svagt sken att det knappast når marken. Särskilt illa är det längs Peder Mörks väg, 
där det dessutom endast finns lyktstolpar på ena sidan av vägen. Sammanfattning: Bättre 
gatubelysning i Simrishamn vore bra!”

Kommunfullmäktige remitterade, den 29 januari 2018, § 9, medborgarförslaget till sam-
hällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Lena Frithiof inbjöds till samhällsbyggnadsnämnden den 26 april 2018, men har inte svarat 
på inbjudan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-05-18
Inbjudan att presentera medborgarförslaget 2018-04-13
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2018-01-29, § 9
Medborgarförslag 2018-01-12

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Arbetet med att byta ut gamla belysningsarmaturer pågår och följer framtagen plan. 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

_______

Beslutet expedieras till:
Lena Frithiof
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 114 Dnr 2017/1001

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag från Lars Hörbo om hundrastgård i Simrishamn 

Ärendebeskrivning

Lars Hörbo har inkommit till kommunfullmäktige med ett medborgarförslag: 
”Simrishamn har endast en hundrastgård, som tyvärr sköts dåligt vad gäller gräsklippning 
m.m. och är ganska liten. Tillgången på rastplatser är betydligt bättre i andra småkommu-
ner. När jag nu ser att området kring Store Mosse genomgår en behövlig röjning är mitt 
förslag att kommunen anlägger en hundrastgård där det gula pumphuset finns. Staket mot 
dammen måste finnas och då är det bara tre sidor staket och en grind som ska till. Områ-
det klipps redan till stor del. Det är många äldre människor med hund i området och de 
skulle säkert uppskatta att deras små älsklingar får springa av sig och leka ibland. Kom-
mer någon dit bilburen borde inte parkeringsplatser vara problem, det finns det gott om i 
området.” 

Kommunfullmäktige remitterade, den 18 december 2017, § 199, medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Lars Hörbo inbjöds till samhällsbyggnadsnämnden den 26 april 2018, men har inte svarat 
på inbjudan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-05-18
Inbjudan att presentera medborgarförslag, 2018-04-13
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2017-12-18, § 199
Medborgarförslag från Lars Hörbo 2017-12-05

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medborgarförslaget avslås, då den redan planerade hundrastgården vid Koloniom-
rådet ligger i närområdet till Store Mosse.

_______

Beslutet expedieras till:
Lars Hörbo
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 115 Dnr 2017/1003

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag från Lena Åström om en hundrastgård i Simrislund 
samt fler hundlatriner längs gångvägarna 

Ärendebeskrivning

Lena Åström har inkommit till kommunfullmäktige med ett medborgarförslag: ”Önskar en 
hundrastgård i Simrislund samt fler hundlatriner längs gångvägarna”.

Lena Åström motiverar medborgarförslaget med att ”det behövs en hundrastgård, där jyc-
karna kan umgås och rasta av sig. De med stora hundraser har en tendens att ha sina hun-
dar lösa (”jag har koll på min hund”). Som hundägare vet man att det bara behövs ett 
ögonblick. Det finns många trevliga promenadvägar i Simrislund; dock inte så många 
hundlatriner. Runt Rotslingan borde det finnas någon. Även om man plockar upp, ser man 
ibland de som slänger sina påsar på marken. Inte kul!”

Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2017, § 196 att överlämna medborgarför-
slaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Lena Åström inbjöds att presentera sitt förslag för samhällsbyggnadsnämnden den 25 janu-
ari 2018, men anmälde förhinder.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-18
Kompletterande mejl från förslagsställaren, 2018-01-15
Inbjudan att presentera förslag, 2018-01-10
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2018-12-17, § 196
Medborgarförslag från Lena Åström, 2017-10-24

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medborgarförslaget om en hundrastgård i Simrislund ligger i linje med framtida 
planering. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att se över behovet av hundlatriner.
 Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

_______
Beslutet expedieras till:
Lena Åström
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 116 Dnr 2017/937

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag från Anita Nilsson om hundrastgård i Simrislund 

Ärendebeskrivning

Anita Nilsson har till kommunfullmäktige inkommit med ett medborgarförslag: ”Hund-
rastgård i Simrislund”. 

Anita Nilsson motiverar medborgarförslaget: ”I Simrislund finns mycket hundar, däremot 
finns det ingen inhägnad rastgård där du kan släppa hunden lös för ex träning. Det skulle 
också vara trevligt för hundägarna att släppa loss sina hundar för att kunna leka med 
varandra. Alla som har hund vet hur svårt det är att låta hundar umgås när båda är kopp-
lade och dessutom är det större risk att de börjar bråka eftersom de är fast i kopplen. Det 
finns flera stora grönområden mellan årstidsgatorna/sädeslagsgatorna som inte används 
och kunde vara lämpliga till detta. Dom brukar ju säga att hunden är människans bästa 
vän, så med denna rastgård kan vi göra något bra för hundarna. Dessutom kan det minska 
risken för att hundägarna låter hundarna springa lösa för att kunna rasa ut.”

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2018, § 149 att lämna över medborgarför-
slaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Anita Nilsson bjöds in att presentera sitt förslag vid samhällsbyggnadsnämndens samman-
träde den 25 januari 2018, men svarade inte på inbjudan.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-18
Inbjudan att presentera förslag, 2018-01-10
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-10-30, § 149
Medborgarförslag, 2017-08-28

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Medborgarförslaget om en hundrastgård i Simrislund ligger i linje med framtida 
planering. 

 Medborgarförslaget anses härmed besvarat.
_______

Beslutet expedieras till:
Anita Nilsson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 117 Dnr 2018/352

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023, re-
missvar 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden mottog den 11 april 2018 remiss avseende Trafikverkets åt-
gärdsprogram för omgivningsbuller 2019–2023.  Förslaget till åtgärdsprogram, som skic-
kats till alla Sveriges kommuner och länsstyrelser, är ute på remiss i två månader och sista 
svarsdag är den 5 juni 2018.

Trafikverkets förslag till åtgärdsprogram för omgivningsbuller har tagits fram enligt för-
ordning (2004:675) om omgivningsbuller. Detta åtgärdsprogram är det tredje i sitt slag och 
upprättas vart femte år. Åtgärdsprogrammet omfattar statliga vägar med en trafikmängd på 
mer än 3 miljoner fordon enligt 2016 års mått, samt statliga järnvägar som trafikeras med 
mer än 30 000 tåg. Även flygplatserna Arlanda, Landvetter och Bromma ingår i åtgärds-
programmet. 

Cirka 20 procent av Sveriges befolkning utsätts för trafikbuller högre än angivna riktvär-
den mätt utomhus vid bostaden. Vägtrafik är den dominerande källan följt av spårtrafik och 
flygtrafik. Buller och vibrationer kan ge upphov till störningar och påverkar människors 
hälsa, den sammantagna störningen ökar om boende utsätts för både buller och vibrationer 
samtidigt. 

Trafikverket har genom inventering kartlagt omgivningsbuller för de mest trafikerade stat-
liga vägarna, järnvägarna och flygplatserna enligt förordningen. För åtgärdsperioden 2019–
2023 har Trafikverket valt att utöka omfattningen av åtgärdsprogrammet till att kartlägga 
all statlig väg och järnväg samt även mäta vibrationsstörningar i bostäder. Detaljerade och 
omfattande bullerinventeringar pågår fortfarande och görs enligt svenska bullermått. Stora 
delar av det statliga väg och järnvägsnätet har inventerats tidigare men metodiken har varit 
varierande och eftersom trafikmängden förändrats bedöms tidigare inventeringar vara inak-
tuella.

Buller och vibrationsinventeringarna utgör grunden för Trafikverkets åtgärdsinriktning 
vilket bygger på en modell av åtgärdsstrategier vid olika grad av överskridanden av rikt-
värden. En strategi är prioritering av åtgärder på kort och lång sikt. På kort sikt ska åtgär-
der för de mest utsatta prioriteras, en strategi som redan används och ska pågå de närmaste 
5 åren. På lång sikt förhåller sig Trafikverket till målbilden ”2030 ska antalet exponerade 
över bullerriktvärden halveras” vilket i praktiken innebär att minska bullret vid källan, 
utforma samhällets strukturer så att inte buller och vibrationer från transportsystemet för-
hindrar goda ljudnivåer. Målen kan inte uppnås endast med en typ av åtgärd inom rimlig 
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 117 forts Dnr 2018/352

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

tid och kostnad, en kombination av flera åtgärder som är kostnadseffektiva och komplette-
rar varandra är det som kommer krävas för att uppnå målen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har studerat förslaget till Trafikverkets åtgärdsprogram för 
omgivningsbuller 2019–2023 och sammanställt sina synpunkter i den svarsmall som Tra-
fikverket bifogat i remissen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-13
Ifylld svarsmall tillhörande Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019–
2023, 2018-05-07
Remiss av Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 2019–2023, 
2018-04-05

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Skicka i ärendet redovisad svarsmall till Trafikverket som svar på remiss av Trafik-
verkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 2019 – 2023. 

_______

Beslutet expedieras till:
Trafikverket@trafikverket.se senast 5 juni 2018
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 118 Dnr 2018/504

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Uppföljning av SAM 2017-2018 

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har ett ansvar att följa upp nämndens systematiska arbetsmil-
jöarbete (SAM). En sammanställning av SAM inom samhällsbyggnadsförvaltningen har 
gjorts för 2017–2018 (t.o.m. 2018-05-22).  
Den sammanställda uppföljningen har gjorts i samhällsbyggnadsförvaltningens samver-
kansgrupp. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-22 
Årlig uppföljning av SAM SBF, 2018-05-22.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2017–2018.

_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 119 Dnr 2014/138

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunal VA-plan, kommunfullmäktiges uppdrag att utifrån målsätt-
ningen inom fem år bygga ut VA i områdena Rönnebröd, Attusa m.fl  - 
ändring av beslut 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har de senaste åren fokuserat sitt arbete mot utbyggnad av lednings-
nät för VA på landsbygden. Mellan 2005–2016 har ledningsnätets omfattning ökat med 
cirka 40 %. Den dominerande tekniken har varit LTA-system (lågtrycksavlopp), vilket 
medfört att ca 1000 villapumpstationer installerats i kommunen.

Den omfattande utbyggnaden har medfört att underhållet på befintligt ledningsnät blivit 
eftersatt. För att kunna möta kommunens planer om framtida förtätning inom tätorterna 
måste VA-verksamheten tillåtas att prioritera projekt som fokuserar på de centrala delarna, 
såsom reningsverk, överföringsledningar och förnyelsarbete.

VA-huvudmannen Samhällsbyggnadsnämnden yrkar på att beslutet i Kommunfullmäktige 
2016-06-27 § 147, ”Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utifrån målsättningen 
inom 5 år bygga ut VA i områdena Rönnebröd, Attusa m fl.” upphävs.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Sammanställning enkätundersökning, 2018-01-20
Lokaliseringsutredning St Olof - Vitaby, 2018-01-05 
Intresseanmälan, 2017-11-28
Kallelse informationsmöte med fastighetsägare, 2017-07-24
PM VA-utbyggnad Rönnebröd, Attusa, Holmarna samt Tåghusa, 2016-11-24
Presentation Samhällsbyggnadsnämnden, 2016-11-24
Simrishamns kommuns VA-plan, fastställd 2016-06-27, § 147
Kommunfullmäktiges beslut, 2016-06-27 § 147
Kommunstyrelsens beslut, 2016-06-15 §172
Arbetsutskottets beslut, 2016-06-01 § 194 
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2016-05-10

Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan kl 15.10-15.15 för interna överläggningar.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 119 forts Dnr 2014/138

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Ärendet bordläggs.

_______
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 120 Dnr 2018/531

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan till LEADER om projektstöd för förstudie om kommunsamver-
kan mot främmande invasiva arter 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun vill tillsammans med kommunerna Sjöbo, Tomelilla och Ystad ska-
pa förutsättningar för ett målinriktat och kraftfullt samverkansarbete mot främmande inva-
siva arter i sydöstra Skåne. Ystads kommun har tillsammans med övriga kommuner lämnat 
in en preliminär ansökan till LEADER om en förstudie om samverkan kring arbetet mot 
främmande invasiva arter. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-30
preliminär ansökan till LEADER om projektstöd för förstudie om kommunsamverkan mot 
främmande invasiva arter

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

 Godkänna LEADER-ansökan om samverkan mot främmande invasiva arter.

_______

Beslutet expedieras till:
Sjöbo kommun (för kännedom)
Tomelilla kommun (för kännedom)
Ystad kommun (för kännedom)
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 121 Dnr 2018/18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas som information:

Skrivelse från F! - Viktigt att integrera ett jämställdhetsperspektiv i samhällsplaneringen. 
Frågor ang projektet " checklista för jämställd planering"

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-11, § 78 - Befolkningsprognos 2018-2040
Kommunstyrelsens au´s beslut 2018-01-24, § 10 - Miljöstrategiskt arbete

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 66 Medborgarförslag från Maj Jönsson - Åter-
ställ "sociala bänken" på Hamngatan

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 67, medborgarförslag från Maj Jönsson om att 
göra Storgatan och Järnvägsgatans trottoarer som anpassats för rollatorer och rullstolar 
tillgängliga för det de avsetts för

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 68, medborgarförslag från Maj Jönsson - fastställ 
tid och utseende för gågata i Simrishamn

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 69, medborgarförslag från Maj Jönsson om att vid-
ta åtgärder så torggatan längst ner på gågatan uppmärksammas som torggata

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 70, medborgarförslag från Maj Jönsson om stopp 
för privattrafik med bilar på gågata

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 71, medborgarförslag från Maj Jönsson om att trot-
toarserveringar inte får utgöra en trafikfara

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 72, medborgarförslag från Bengt Berglund om att 
flytta felplacerad skylt i korsningen Simrisvägen/Storgatan

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 73, medborgarförslag om parkeringsplatser vid 
affären i Skillinge

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 76, VA-investeringsfond

Kommunfullmäktiges beslut KF 2018-04-23, § 86, motion från Gudrun Schyman (F!) angåen-
de städverksamheten i kommunen
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 122 Dnr 2018/482

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information, verksamhetsplan 2018 

Ärendebeskrivning

Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef informerar vid dagens sammanträde om sam-
hällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan och aktiviteter.
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Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-05-31

§ 123 ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förvaltningschefens information 

Simrishamns kommuns Miljömål – Mattias Müller, miljöstrateg informerar (2016/384).
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