
 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Datum 
2021-06-17 

 

 
Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset klockan 10:00-12:00, 13:00-14:53 
   
Beslutande Se sidan 2  
   
Övriga 
närvarande 

Malin Olsson (M), ersättare paragraf 107 
Rickard Axtelius (S) ersättare paragraferna 107-112, 114-115, 117-131 
Håkan Eriksson (C), ersättare paragraferna 107-112, 114- 131 
Peter Lundgren (SD), ersättare, del av paragraf 107, 108-131,  
jäv paragraf 113 
Sofia Öreberg, förvaltningschef 
Emilia Löfgren, teknisk chef, paragraferna 107-112 
Christina Molin, VA-chef, paragraf 107 
Cilla Persson, parkchef, paragraferna 108-110  
Emma Holgersson, trafikplanerare, paragraferna 111-112 
Olof Hübner, fastighetschef, paragraferna 113-114 
Rolf Stromblad, underhållsansvarig, paragraf 114 
Leila Ekman, stadsbyggnadschef, paragraferna 115-120 
Nina Begovic, planchef, paragraferna 115-120 
Sofie Larsson, planarkitekt, paragraferna 118, 127 
Tova Troedsson, tf planarkitekt, paragraf 117 
Mona Ohlsson Skoog, miljö och klimatstrateg, paragraferna 118-119 
Andreas Winborg, mark- och exploateringschef, paragraferna 120-121, 
124-125 
Fredrik Pettersson, mark- och exploateringsingenjör, paragraferna  
124-125 
Sandra Persson, mark- och exploateringsingenjör, paragraferna 124-125 
Annica Dyverdal Winding, ekonom, paragraferna 113-114 
Carina Persson, sekreterare 
 

Utses att justera Kevin Rasmussen (S) 
 
Digital justering Digitalt justerat 2021-06-22 
 
Paragrafer: 107-131 
 
Ordförande ………………………………………………………………… 
 Per-Olof Lind (L) §§ 107-115, 117-131 Håkan Thorén Damm (KD), 116  
 
Justerare ………………………………………………………………… 
 Kevin Rasmussen (S) 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  
 
Sammanträdesdatum  

Datum då anslaget sätts upp  

Datum när anslaget tas ned 

Samhällsbyggnadsnämnden

2021-06-17

2021-06-23

2021-07-14 
 
Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad 
  S

ig
na

tu
re

 re
fe

re
nc

e:
 4

ff7
65

b8
-2

3b
2-

45
63

-b
9e

c-
ec

54
03

d7
37

d4



 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 
 
 

   

 
Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 
Beslutande Per-Olof Lind (L), ordförande paragraferna 107-115, 117-131 

Håkan Thorén Damm (KD), ordförande parargraf 116 
Kevin Rasmussen (S) 
Hans Christerson (C) 
Johan Wahlgren (M), paragraf 107, gick kl. 10:44 
Terese Grahn (S) 
Per-Einar Larsson (M) 
Marina Nilsson (MP) 
Mats Nilsson (M) 
Thomas Micha (S) 
Göran Björk (SD), jäv paragraf 113 
Peter Linder (SD), del av paragraf 107, jäv paragraf 113, kom kl 10:15 
Doris Möller (S) ersätter Sara Ekblom Ystén (S) 
Malin Olsson (M) ersätter Johan Wahlgren (M) paragraferna 108-131 
Peter Lundgren (SD), ersätter Peter Linder (SD), del av paragraf 107 
Rickard Axtelius (S) ersätter Göran Björk (SD) paragraf 113 
Håkan Eriksson (C) ersätter Peter Linder (SD) paragraf 113 
Rickard Axtelius (S) ersätter Håkan Thorén Damm (KD) paragraf 
116 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 

Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida 

§ 107 Projektlista - redovisning av större projekt på 
Tekniska avdelningen 2021/9 

§ 108 Svar på Ystadsförslag - Bord och grillplatser vid 
Marinan och Nya rökeriet 2021/127 

§ 109 Svar på Ystadsförslaget om Träningsmöjligheter 
utomhus 2021/128 

§ 110 Svar på Ystadsförslag (Medborgarförslag) om att 
rusta Åvalla stråket 2021/130 

§ 111 Svar på Ystadförslag om en förbättrad 
kollektivtrafik 2021/124 

§ 112 Yttrande över motion om belysning av cykelväg 
Svarte-Ystad 2021/109 

§ 113 Revidering av avtal för investering för el- och 
vattenprojekt Östra Sommarstadens koloniområde 2021/144

§ 114 Begäran om tilläggsanslag för takrenovering 
Österportskolan 2021/148 

§ 115 Planbesked för Öja 1:10 2020/225 

§ 116 Planbesked för Verkmästaren 11 2021/104 

§ 117 Samråd om ändring av byggnadsplan för 
Köpingebro 2021/102 

§ 118 Fokus byarna - fördelning av 
samhällsbyggnadsbidrag 2021 2021/56 

§ 119 Information om miljöprogram och nämndens mål 2021/1 

§ 120

Information om en eventuell utökning av 
detaljplanen för Köpingebro 14:308 och 
komplettering av detaljplanens syfte med 
handelsändamål 

2021/77 

§ 121 Uppdrag att starta exploateringsprojekt för 
handelsverksamhet i Köpingebro 2021/141 

§ 122 Projektlista - redovisning aktuella exploaterings- 
och planprojekt 2021 2021/11 

§ 123 Redovisning av delegeringsbeslut juni 2021 2021/2 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerares 
signatur 

§ 124 Försäljning av fastigheten Ystad Startmotorn 4 i 
Öja verksamhetsområde 2021/114 

§ 125 Försäljning av del av fastigheten Katalysatorn 1 i 
Öja verksamhetsområde 2021/115 

§ 126 Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2021 2021/4 

§ 127 Yttrande över Landsbygdsstrategi för Ystads 
kommun 2021/129 

§ 128 Yttrande över remiss om Kemikalieplan för Ystads 
kommun 2021/139 

§ 129 Information från förvaltningschefen 

§ 130 Redovisning av meddelande juni 2021 2021/3 

§ 131 Övrigt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 107 Dnr 2021/9 

Justerares signatur 

Projektlista - redovisning av större projekt på Tekniska 
avdelningen 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av större projekt på Tekniska 
avdelningen 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska avdelningen redovisar för samhällsbyggnadsnämnden rapport av större projekt 
som är pågående eller kommande på Tekniska avdelningen. Upparbetad budget fram till  
den maj 2021 redovisas. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse av teknisk chef Emilia Löfgren den 25 maj 2021.

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av större projekt på Tekniska 
avdelningen 2021. 

Föredragande 
Teknisk chef Emilia Löfgren. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 108 Dnr 2021/127 

Justerares signatur 

Svar på Ystadsförslag - Bord och grillplatser vid Marinan och 
Nya rökeriet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för ditt Ystadsförslag och ditt engagemang för 
Ystads kommuns utveckling. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte anlägga grillplats samt bord och bänkar på 
stranden vid Marinan mot bakgrund av att det redan finns ett flertal möjligheter att grilla 
och hitta sittplatser i närområdet. Grillplatser finns redan på Anna Lindhs plats vid 
småbåtshamnen samt vid Gjuteriets strand. I och med detta svar så avslutas ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett Ystadsförslag till kommunen där förslagsställaren önskar bänkar, bord 
och grillplatser vid stranden vid Marinan och Nya Rökeriet. Motiveringen är att det är en  
fin strand som kommunen inte tar hand om och att en satsning på den stranden kan avlasta 
den östra delen av Ystads strandliv (Sandskogen och Saltsjöbaden). 

Det finns redan flera grillplatser och sittmöjligheter i närområdet. På Anna Lindhs plats, 
150 meter från Marinans strand finns ett flertal sittplatser och grillar och vid Gjuteriets 
strand, 600 meter från Marinans strand har grillplatsen precis utvecklats med ytterligare  
en grill och fler bord och bänkar. 

Stranden vid Marinan är ingen allmän badplats men under sommarmånaderna städas  
den med maskinell strandstädare och där sker borttagning av tång. Tånghantering sker  
då tång ligger uppe på strandplanet och det finns risk för att tången ska börja lukta illa. 
Tångsituationen är av sådan karaktär att det inte går att hålla strandlinjen fri från tång  
hela tiden och eftersom det inte är en allmän badplats där vi bjuder in till badning så har 
vi hittat en frekvens på tångborttagning som är acceptabel.  

Beslutsunderlag 
 Ystadsförslag – Bord och grillplatser vid Marinan och Nya Rökeriet,
 Tjänsteskrivelse av parkchef Cilla Persson den 27 maj 2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 108 Dnr 2021/127 

Justerares signatur 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för ditt Ystadsförslag och ditt engagemang för Ystads 
kommuns utveckling. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte anlägga grillplats samt bord och bänkar på 
stranden vid Marinan mot bakgrund av att det redan finns ett flertal möjligheter att grilla 
och hitta sittplatser i närområdet. Grillplatser finns redan på Anna Lindhs plats vid 
småbåtshamnen samt vid Gjuteriets strand. 

Föredragande 
Parkchef Cilla Persson. 

Beslut skickas till: 
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 109 Dnr 2021/128 

Justerares signatur 

Svar på Ystadsförslaget om Träningsmöjligheter utomhus 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för ditt Ystadsförslag och ditt engagemang för 
Ystads kommuns utveckling. 

Vid planering av anläggning av fler utegym så är den naturliga mötesplatsen och närheten 
till andra målpunkter en aspekt att ta hänsyn till men även hur de är fördelade inom 
kommunen och tätorten. Innan beslut tas om ytterligare utegym i staden eller byar så 
behöver samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Fritidsavdelningen se över 
behoven av och placeringen av utegym för att så många ystadsbor som möjligt ska få  
rimliga avstånd till ett utegym. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar därför att inte anlägga 
ett utegym på Anna Lindhs platsen kartering samt planering för nyanläggning av utegym 
tagits fram. I och med detta svar så avslutas ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett Ystadsförslag har inkommit till kommunen där förslagsställaren önskar ett utegym 
på Anna Lindhs plats vid småbåtshamnen med inriktning mot äldre personer och 
rollatoranvändare. 

Fysisk aktivitet är viktigt i alla åldrar och kommunen ser ett ökat intresse av att det ska  
finnas utegym på olika platser i tätorten och ute i byarna. I dagsläget är utegymmen inte 
placerade jämnt fördelat i kommunen. Ett flertal av gymmen har anlagts inom Projektet 
Fokus på byarna och inom tätorten finns det två utegym, ett i Prosthagen och ett vid 
motionsslingan i Sandskogen. 

Innan fler utegym anläggs är det viktigt att se över placeringen rent geografiskt för att göra 
det så enkelt som möjligt för så många som möjligt att ta sig till ett utegym. Placeringen bör 
även styras av andra målpunkter som ofta använda promenadstråk och andra målpunkter. 
Kommunens Fritidsavdelningen har påbörjat en kartering av olika typer av spontanidrott  
och träning utomhus och innan beslut om ytterligare anläggning av utegym görs så bör ett 
samarbete ske mellan förvaltningarna för att se var de bäst placeras inom kommunen i stort 
och inom tätorten samt en prioritering av var de bäst behövs för att så många som möjligt  
av Ystadborna ska få rimligt avstånd till ett utegym. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 109 Dnr 2021/128 

Justerares signatur 

Beslutsunderlag 
 Ystadsförslag om träningsmöjligheter utomhus,
 Tjänsteskrivelse av parkchef Cilla Persson den 27 maj 2021.

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för ditt Ystadsförslag och ditt engagemang för 
Ystads kommuns utveckling. 

Vid planering av anläggning av fler utegym så är den naturliga mötesplatsen och närheten 
till andra målpunkter en aspekt att ta hänsyn till men även hur de är fördelade inom 
kommunen och tätorten. Innan beslut tas om ytterligare utegym i staden eller byar så 
behöver samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Fritidsavdelningen se över 
behoven av och placeringen av utegym för att så många ystadsbor som möjligt ska få  
rimliga avstånd till ett utegym. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar därför att inte anlägga 
ett utegym på Anna Lindhs platsen kartering samt planering för nyanläggning av utegym 
tagits fram. 

Föredragande 
Parkchef Cilla Persson. 

Beslut skickas till: 
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 110 Dnr 2021/130 

Justerares signatur 

Svar på Ystadsförslag (Medborgarförslag) om att rusta 
Åvalla stråket 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för ditt Ystadsförslag (medborgarförslag) och ditt 
engagemang för Ystads kommuns utveckling. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har äskat medel till att ta fram ett gestaltningsförslag för 
Åvallastråket under 2022. I samband med att området gestaltas kommer ert förslag med  
olika typer av aktivitetsytor att hanteras. Innan gestaltningsförslaget är klart kan dock ingen 
nyanläggning göras i parken. Detta för att parkens ytor behöver disponeras på bästa sätt  
till så många åldersgrupper och aktiviteter som möjligt. I och med detta svar så avslutas 
ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett Ystadsförslag (medborgarförslag) till kommunen där förslagsställaren 
föreslår att Åvallastråket ska rustas till ett aktivitetsområde med utegym, grillplatser, lekplats 
samt olika typer av multisportarenor. Detta för att främja aktiviteter utomhus som har positiv 
inverkan på den mentala, sociala och fysiska hälsan. 

Åvalla är ett centralt och frekvent använt grönområde i Ystad. Området kan på vissa platser 
dock upplevas mörkt och otryggt. En förbättring för att skapa trygga och attraktiva platser 
för fysiskt aktivitet som gynnar folkhälsan behöver därför göras. Tryggheten förbättras 
genom att skapa offentliga platser och aktiviteter där människor i alla olika åldrar vill vistas. 
Gemensamma kännetecken för platser som upplevs som trygga är att det finns ett flertal 
människor i rörelse, går att överblicka, ger kontakt med omgivningen, går att orientera sig  
i, blandar vägar och bebyggelse samt är välskötta. Genom en utveckling av området binds 
även staden samman med biblioteket, skola, arenan och badhuset på ett attraktivt sätt. De 
aktivitetsytor som föreslås inom området kan ses som en förlängning av området vid 
badhuset. Åvallastråket blir därmed en del av ett större rekreationsstråk med avsikten att 
förbättra tryggheten samt främja Ystadbornas och besökares idrotts- och rekreationsbehov. 
Utformningsförslaget kommer att tas fram efter kommunikation med boende, barn och 
ungdomar, skolan och övriga som nyttjar området. Samhällsbyggnadsförvaltningen har  
äskat medel till att ta fram ett gestaltningsförslag under 2022. 

Beslutsunderlag 
 Ystadsförslag (medborgarförslag) om att rusta Åvallastråket,
 Tjänstekrivelse av parkchef Cilla Persson den 27 maj 2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 110 Dnr 2021/130 

Justerares signatur 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för ditt Ystadsförslag (medborgarförslag) och ditt 
engagemang för Ystads kommuns utveckling. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har äskat medel till att ta fram ett gestaltningsförslag för 
Åvallastråket under 2022. I samband med att området gestaltas kommer ert förslag med  
olika typer av aktivitetsytor att hanteras. Innan gestaltningsförslaget är klart kan dock ingen 
nyanläggning göras i parken. Detta för att parkens ytor behöver disponeras på bästa sätt  
till så många åldersgrupper och aktiviteter som möjligt. 

Föredragande 
Parkchef Cilla Persson. 

Beslut skickas till: 
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 111 Dnr 2021/124 

Justerares signatur 

Svar på Ystadförslag om en förbättrad kollektivtrafik 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för ert Ystadförslag och ert engagemang för Ystads 
kommuns utveckling.  

Samhällsbyggnadsnämnden tycker föreslaget projekt är intressant men ser inte idag att det 
finns resurser att påbörja ett projekt av denna typ. Kommunen ser dock positivt på om 
någon annan aktör initierar ett projekt som kommunen skulle kunna medverka i, i någon 
form. Eftersom det pågår ett nära samarbete mellan SÖSK och Skånetrafiken gällande 
kollektivtrafikfrågor, kommer Ystads kommun hålla sig uppdaterad om andra pågående  
och kommande projekt. I och med detta svar så avslutas ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
I augusti 2019 lades busslinje 308 ner som gick mellan Ystad och Skurup med stopp i bland 
annat Snårestad, Sjörup och Skivarp efter beslut från Skånetrafiken. Anledningen var för få 
resande. Idag erbjuds närtrafik som har ett begränsat utbud och kräver planering av resandet. 
Snårestad byalag har lämnat in ett Ystadförslag om en förbättrad kollektivtrafik utförd av 
självkörande minibussar mellan Rydsgårds station, Skivarp och Svarte station. Att ha en linje 
med hög turtäthet med få resenärer på varje buss är dyrt. Därför menar byalaget att det finns 
behov av att titta på andra lösningar, såsom självkörande bussar. Förslagsställaren hänvisar 
bland annat till att en försöksverksamhet pågår med detta våren 2021 i Göteborg. Snårestads 
byalag ser det som intressant att testa ett liknande koncept med matartrafik till tågstationerna 
i Rydsgård och Svarte. Byalagets förslag är att Ystad kommun och Skurups kommun, 
tillsammans med Skånetrafiken driver ett projekt att prova matartrafikkoncept till Rydsgård 
och Svarte tågstationer. Vidare skriver byalaget att det borde finns bidrag att söka för att 
finansiera projektet. 

Ystads kommun har kontaktat Skånetrafiken gällande förslaget. Skånetrafiken svarar att de 
välkomnar innovativa lösningar och tycker att självkörande fordon är ett intressant koncept 
som håller på att prövas på olika håll i Sverige. Skånetrafiken ser inte självkörande fordon 
som en affärsmässig lösning just nu då det krävs stora investeringar i fordonen, 
gatuinfrastrukturen och laddningsinfrastrukturen. På grund av gällande lagstiftning behövs 
det även en servicevärd i varje fordon och fordonet kan inte framföras snabbare än 20 km/h. 
Sammanfattningsvis, ser inte Skånetrafiken någon möjlighet att för tillfället ingå i den här 
typen av projekt, utan avvaktar när lagstiftningen och tekniken uppnår en högre 
mognadsgrad för att affärsmodellen ska vara mer hållbar.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 111 Dnr 2021/124 

Justerares signatur 

Skånetrafiken just nu med ett nytt koncept för landsbygden som kallas ”plusresa” och som 
finns med i det nya avtalet för all busstrafik på Österlen. Plusresa skulle kunna förbättra 
kollektivtrafiken på landsbygden och kommunen ser området kring Snårestad, Sjörup och 
Vallösa som ett potentiellt område för Plusresa. Enligt Skånetrafiken planeras en stegvis 
lansering av Plusresa med start i december 2021. Delar av avtalet startar dock inte förrän 
december 2022, vilket gör att det i nuläget är oklart vad som kan införas redan december 
2021. Syftet med Plusresa är att förenkla för boende på landsbygden att resa med 
kollektivtrafiken genom att koppla ihop landsbygd med större kollektivtrafikstråk. Skillnaden 
mot befintlig närtrafik är att det inte finns några fasta tider, utan resenärerna beställer trafiken 
när de önskar från morgon till kväll. Arbete pågår med att utveckla en app i vilken man ska 
kunna boka resor. Målet är att resor ska behöva bokas minst 1 timme i förväg. Konceptet 
möjliggörs genom att fordon och personal samnyttjas mellan vanlig busstrafik och 
serviceresor. Ett flertal frågeställning finns att lösa för konceptet, men detta arbete pågår 
inom Skånetrafiken. Ystads kommun har meddelat Skånetrafiken att kommunen ser ett stort 
behov av konceptet plusresa inom kommunen och vill vara delaktiga i planeringsprocessen.  

I ett längre perspektiv är det också intressant att titta på nya tekniska lösningar såsom 
självkörande bussar för att möjliggöra en bra trafikering på landsbygden. Sjöbo och Tomelilla 
kommuner genomförde 2018-2019 en förstudie ”Framtidens kollektivtrafik på landsbygden” 
med syfte att belysa utmaningarna med kollektivtrafik på landsbygden och beskriva 
utvecklingsområden och innovativa lösningar som ett komplement till den traditionella 
kollektivtrafiken. I rapporten finns ett kapitel om självkörande kollektivtrafik på landsbygden. 
En slutsats som dras i förstudien är att förutsättningarna för självkörande kollektivtrafik på 
landsbygden är goda men tester behöver genomföras för att utveckla och anpassa tekniken 
till landsbygdens förutsättningar. Utvecklingen av självkörande fordon är snabb och det 
pågår tester i Sverige och världen. 

Sjöbo och Tomelilla kommuner har valt att inte arbeta vidare med självkörande bussar utan 
med andra mobilitetslösningar. Anledningen är att kommunerna saknar egna resurser och 
finansiering för att kunna gå vidare och att stöd från Skånetrafiken saknades. De hade även 
svårt att hitta en bra teststräcka eftersom de självkörande fordonen i dagsläget bara kan köra 
långsamt. De beslöt sig därför för att vänta in tekniken mer. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tycker föreslaget projekt är intressant men ser inte idag att 
det finns resurser att påbörja ett projekt av denna typ. Även om det finns externa medel att 
söka, krävs mycket resurser inledningsvis för att skapa nätverk och skriva ansökan. 
Kommunen ser dock positivt på om någon annan aktör initierar ett projekt som kommunen 
skulle kunna medverka i, i någon form. Eftersom det pågår ett nära samarbete inom Sydöstra 
Skånes Samarbetskommite (SÖSK) och mellan SÖSK och Skånetrafiken gällande 
kollektivtrafikfrågor, kommer Ystads kommun hålla sig uppdaterad om andra pågående och 
kommande projekt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 111 Dnr 2021/124 

Justerares signatur 

Beslutsunderlag 
 Ystadförslag om en förbättrad kollektivtrafik,
 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 april 2021, § 37 Ystadförslag om

en förbättrad kollektivtrafik,
 Tjänsteskrivelse av trafikplanerare Emma Holgersson den 26 maj 2021.

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för ert Ystadförslag och ert engagemang för Ystads 
kommuns utveckling.  

Samhällsbyggnadsnämnden tycker föreslaget projekt är intressant men ser inte idag att det 
finns resurser att påbörja ett projekt av denna typ. Kommunen ser dock positivt på om 
någon annan aktör initierar ett projekt som kommunen skulle kunna medverka i, i någon 
form. Eftersom det pågår ett nära samarbete mellan SÖSK och Skånetrafiken gällande 
kollektivtrafikfrågor, kommer Ystads kommun hålla sig uppdaterad om andra pågående  
och kommande projekt. 

Föredragande 
Trafikplanerare Emma Holgersson. 

Beslut skickas till: 
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 112 Dnr 2021/109 

Justerares signatur 

Yttrande över motion om belysning av cykelväg Svarte-Ystad 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig över motionen enligt förvaltningens förslag under 
rubriken sammanfattning av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Magnusson-Svärd (S) har lämnat in en motion om belysning av cykelväg Svarte-Ystad. 
Socialdemokraterna Ystad yrkar på att det utreds vilka möjliga lösningar det finns för 
belysning cykelvägen Svarte-Ystad. Bakgrunden är att cykelvägen används av många till  
bland annat pendling men att delar av cykelvägen är mycket mörklagd. Vid mötande trafik 
som har kraftig motriktad belysning är det stora svårigheter att se cykelvägen med risk för  
att trafikanter inte ser vad som ligger på cykelvägen. Fler kommer att cykla hösten 2021  
när Svarte blir ändhållplats för tågtrafiken under två månader. Trafikverket är huvudman  
för denna cykelled men kommunen kan ta sitt ansvar genom påtryckning på Trafikverket 
alternativt egen investering. 

En kommun kan bygga, bekosta och äga belysning längs statlig väg eller cykelväg. 
Anläggningen måste då dimensioneras belysningstekniskt enligt Trafikverkets regelverk 
”VGU – Vägar och gators utformning” och en ansökan måste göras till Trafikverket. 

Frågan kring belysning längs cykelvägen knyter an till flera pågående projekt. Samhälls-
byggnadsnämnden gav den 20 januari 2021, paragraf 5 tekniska avdelningen i uppdrag att ta 
fram riktlinjer för hantering av kommunal gatubelysning utmed statliga och enskilda vägar. I 
detta uppdrag ingå dels att ta fram riktlinjer för hur befintliga anläggningar som kommunen 
äger längs statliga och enskilda vägar ska hanteras och dels om kommunen ska belysa vägar 
och cykelvägar som kommunen inte är väghållare för men där belysning saknas. Idag saknar 
cykelvägarna längs statlig väg inom Ystads kommun belysning på merparten av sträckorna. 

Cykelvägen Svarte – Ystad ingår i Region Skånes pågående arbete med ett koncept som  
kallas supercykelstråk. Region Skåne har pekat ut ett antal potentiella supercykelstråk i  
Skåne och tanken är att de framtida supercykelstråken ska ha hög framkomlighet, komfort, 
trafiksäkerhet och trygghet för de som vill cykla från och till Skånes städer. Ett område som 
ingår i konceptet är belysning. I Ystads kommun finns två stråk som Region Skåne arbetar 
vidare med: Svarte – Ystad samt Nybrostrand – Ystad. Tanken är att dessa stråk ska 
inkluderas i nästa regionala transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för perioden 2022-2033.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 112 Dnr 2021/109 

Justerares signatur 

Det finns i nuläget ingen tidplan för när stråket Svarte – Ystad kan få en standardhöjning. 
Om stråken pekas ut i planen innebär det att Trafikverket får ett uppdrag att prioritera och 
arbeta med en upprustning av dessa cykelvägar. Förslaget är att upprustningen längs statlig 
väg ska bekostas till 100 % av statliga medel och det är också troligt att det kommer att bli en 
särskild pott till statlig medfinansiering för brister utmed kommunens del av cykelvägarna. 

Cykelvägen mellan Svarte och Ystad är också en aktuell fråga för Trafikverket med anledning 
av att cykelvägen mellan Svarte och Ystad ligger i ett utsatt läge nära havet där erosion och 
havsnivåhöjningar redan idag orsakar problem. Trafikverket har vidtagit akuta åtgärder men 
ser också att väg 9 inklusive cykelvägens framtid behöver studeras djupare. Ett inledande 
arbete pågår inom ramen för Trafikverkets ÅVS (åtgärdsvalsstudie) ”Klimatanpassning 
infrastruktur mellan Trelleborg och Ystad”.  I det diskuteras både kortsiktiga och långsiktiga 
åtgärder. En långsiktig åtgärd skulle t.ex. kunna vara att cykelvägen behöver flyttas och 
därmed även eventuell belysning. 

Med anledning av att det pågår flera arbeten kring både kommunal belysning och framtida 
sträckning och standard på cykelvägen Svarte – Ystad föreslås inga ytterligare utredningar 
göras i nuläget. En investering av Ystads kommun i detta skede riskerar att bli en kortsiktig 
lösning och det finns också goda chanser att Trafikverket är beredda att investera i belysning 
framöver. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 20 januari 2021, paragraf 5 Uppdrag om riktlinjer för 
kommunal gatubelysning, 
Motion om belysning av cykelväg Svarte-Ystad, 
Tjänsteskrivelse av trafikplanerare Emma Holgersson den 4 maj 2021. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig över motionen enligt förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Trafikplanerare Emma Holgersson. 

Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen, dnr 2021/19
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 113 Dnr 2021/144 

Justerares signatur 

Revidering av avtal för investering för el- och vattenprojekt 
Östra Sommarstadens koloniområde 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden reviderar avtal med Östra Sommarstaden som avser återbetalning 
av nämndsinvestering på 2 300 000 kronor enligt tidigare beslut den 14 mars 2018 paragraf 
40. Revideringen avser att årlig internränta plus 0,25% räknas på ingångsvärdet av skuld för
aktuellt år och tillsammans med årlig avskrivning på 115 000 kronor utgör den årliga
kostnaden för koloniföreningen.

Jäv 
Göran Björk (SD), Peter Linder (SD) och Peter Lundgren (SD) lämnar 
sammanträdesrummet. 

Sammanfattning av ärendet 
År 2018 genomfördes en investering för el- och vattenprojekt för Östra Sommarstadens 
koloniområde för 2 300 000 kronor efter beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. Ett avtal  
som reglerar kostnad för investering tecknades den 7 december 2018. I detta avtal ingår 
avbetalning av investeringsbeloppet fördelat på 20 år som grundar sig på 
ekonomiavdelningens uträkning av den årliga kostnaden för koloniföreningen. 

Efter avtalets tecknande har några koloni-ägare, via en representant, meddelat kommunens 
ekonomichef att man inte kan förstå och acceptera att räntekostnaden under hela 
amorteringstiden på 20 år ska beräknas på det initiala beloppet, utan hänsyn till att en årlig 
amortering om 115 000 kronor görs och att räntesatsen för 2018 på 1,75 % ska gälla. Detta 
innebär att vid det sista årets amortering är räntan 35 %. 

Oktober 2019 träffades kommunen och styrelsen för koloniförening där ett nytt förslag 
på beräkning presenterades som tagits fram av ekonomiavdelningen. Förslaget innehöll  
nu en högre räntesats initialt men att räntesatsen vart 5:e år skulle fastställas utifrån vid  
den tidpunkten gällande ränta +0,25%. 

Styrelsen för föreningen meddelar i november 2019 att de inte accepterar nya villkor 
för ingånget och gällande avtal. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 113 Dnr 2021/144 

Justerares signatur 

Frågan har dock åter igen aktualiserats av nuvarande ordförande i styrelsen för 
koloniföreningen. Representanter från kommunens ekonomiavdelning har granskat 
beräkningssättet och kan konstatera att räntekostnaden är beräknad på orimligt sätt  
då den bygger på ursprungsskuld för samtliga 20 år och inte på årlig aktuell skuld.  

Förslag till ny beräkningsmodell har upprättats som innebär att årlig internränta +0,25% 
räknas på ingångsvärdet av skuld för aktuellt år och tillsammans med årlig avskrivning på 
115 000 kronor utgör det årets kostnad för koloniföreningen. Denna beräkningsmodell är 
betydligt förmånligare för koloniföreningen och mer rättvis då den även speglar det sätt  
som verksamhetens kapitaltjänstkostnader för investeringar beräknas på och debiteras 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 
 Beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 14 mars 2018, §40, nämndsinvestering för el- 

och vattenprojekt Östra Sommarstadens koloniområde,
 Avtal med Östra sommarstaden den 7 december 2018,
 Beräkning investeringskostnad 2019-2021,
 Tjänsteskrivelse ekonom Annica Dyverdahl Winding den 27 maj 2021.

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden reviderar avtal med Östra Sommarstaden som avser återbetalning 
av nämndsinvestering på 2 300 000 kronor enligt tidigare beslut den 14 mars 2018 paragraf 
40. Revideringen avser att årlig internränta plus 0,25% räknas på ingångsvärdet av skuld för
aktuellt år och tillsammans med årlig avskrivning på 115 000 kronor utgör den årliga
kostnaden för koloniföreningen.

Föredragande 
Ekonom Annica Dyverdahl Winding. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kevin Rasmussen (S) föreslår bifall till revideringen. 

Beslut skickas till: 
Fastighetschef Olof Hübner 
Styrelsen för Östra Sommarstadens koloniområde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 114 Dnr 2021/148 

Justerares signatur 

Begäran om tilläggsanslag för takrenovering Österportskolan 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden begär hos kommunfullmäktige ett tilläggsanslag på 20 miljoner 
kronor för att kunna färdigställa takrenoveringen på Österportskolan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att om kommunfullmäktige beviljar detta tilläggsanslag 
beslutar samhällsbyggnadsnämnden att minska sitt äskande till budget 2022 med 10 miljoner 
kronor under rubriken planerat fastighetsunderhåll: tak, fasad, fönster – som krävs för att 
funktionalitet ska bibehållas. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut från den 17 oktober 2019 för investeringar 2020 innehöll 
investeringsmedel för takpappsbyte och byte av plåtdetaljer på Österportskolan dessa  
skulle genomföras i tre etapper. Beslutat investeringsbelopp var 24 miljoner kronor för 
en treårsplan med 8 miljoner kronor per år 2020-2022.  

Inkommet anbud var på 10 miljoner kronor, och projektet skulle kunna genomföras i en 
etapp vilket skulle medföra lägre kostnader för ställningsbyggande. Anbudet omfattade  
byte takpapp/läkt. Totalt investeringsbelopp reviderades ner till 14 miljoner kronor. För år 
2020 med ett investeringsbelopp på 8 miljoner kronor enligt ursprunglig plan och för 2021 
resterande 6 miljoner kronor. 

Under arbetets gång så har det upptäckts omfattande rötskador i takstommen och kraftiga 
sättningar i takkonstruktionen. Dokumentation för åtgärder finns i rapporten om 
åtgärdsförslag av rötskador i tak Österportskolan. Takpannorna har också varit i sämre  
skick än beräknat. Det har även upptäckts en gammal brandskada från 1988, som bara  
var provisoriskt lagad, och som behöver stora åtgärder för att bli i fullgott skick igen. 

Kostnaderna för det arbete som behöver genomföras utöver det som anbudet innehöll 
beräknas till 20 miljoner kronor. I budgetäskandet för 2022 finns ett belopp på 10 miljoner 
kronor medtaget i kategorin; Tak, fasad, fönster, balkong, entré, avseende färdigställande av 
takprojektet på Österportskolan. Det beloppet baserade sig på då känd merkostnad för 
projektet. Beviljas ett tilläggsanslag kan äskandet för 2022 sänkas med 10 miljoner kronor. 

Det finns ingen möjlighet att innehålla dessa medel från årets investeringsbudget för planerat 
underhåll som uppgår till 11 miljoner kronor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 114 Dnr 2021/148 

Justerares signatur 

Beslutsunderlag 
 Rapport med åtgärdsförslag av rötskador Österportskolan,
 Tjänsteskrivelse fastighetschef Olof Hübner den 4 juni 2021.

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden begär hos kommunfullmäktige ett tilläggsanslag på 20 miljoner 
kronor för att kunna färdigställa takrenoveringen på Österportskolan. 

Föredragande 
Fastighetschef Olof Hübner, underhållsansvarig Rolf Strömblad och ekonom Annica 
Dyverdal Winding. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Per-Olof Lind (L) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande 
tillägg. Om kommunfullmäktige beviljar detta tilläggsanslag beslutar samhällsbyggnads-
nämnden att minska sitt äskande till budget 2022 med 10 miljoner kronor under rubriken 
planerat fastighetsunderhåll: tak, fasad, fönster – som krävs för att funktionalitet ska 
bibehållas. 

Beslutsgång 
Ordföranden Per-Olof Lind (L) finnar att nämnden bifaller Per-Olof Linds (L) förslag och 
gör ett tillägg till texten i beslutet. 

Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 115 Dnr 2020/225 

Justerares signatur 

Planbesked för Öja 1:10 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Positivt planbesked lämnas för ny detaljplan för Öja 1:10. 

Detaljplanens syfte är att kunna använda det befintliga koloniområdet Klondyke för 
fritidshusändamål med möjlighet till djurhållning i liten skala, och att göra det möjligt att 
indela området i enskilda fastigheter. Parkeringar och infartsgator ska ordnas på samfälld 
mark. Detaljplanen ska reglera bebyggelsens omfattning, placering och utformning. En 
naturnära karaktär ska eftersträvas. 

Planförslag förväntas lämnas för antagande andra kvartalet 2023. Planbeskedet utgör ett 
besked av kategori 2 enligt taxan för planbesked.  

Protokollsanteckning 
Kevin Rasmussen (S), Hans Christerson (C) och Marina Nilsson (MP) lämnar följande 
protokollsanteckning: 

Vi ställer oss bakom att ett positivt planbesked lämnas för ny detaljplan. Dock ärr 
det av yttersta vikt för oss att det i den nya detaljplanen kan säkerställas fortsatt 
djurhållning på området. 

Håkan Thorén Damm (KD), Per-Einar Larsson (M), Mats Nilsson (M) och Malin Olsson 
(M) ställer sig bakom protokollsanteckningen.

Sammanfattning av ärendet 
Djurkoloniföreningen Klondyke är idag ett koloniområde med viss djurhållning godkänd 
av miljö och hälsa i Ystad. Föreningen har funnits på sitt nuvarande område i cirka 30 år. 
Föreningen hyr idag ut tomter på 400 - 800 kvm (enkel och dubbeltomter) till 66 
arrendatorer. Föreningen förvärvade marken av kommunen under 2020 och har efter det 
installerat kommunalt vatten och avlopp samt installerat fiber från Öppet Stadsnät Ystad  
till samtliga tomter.  

Föreningen önskar ändra detaljplanen från koloniområde till fritidshusområde och avser 
också på sikt att låta arrendatorerna friköpa sina tomter för att möjliggöra nödvändiga 
investeringar för medlemmarna. En samfällighetsförening kommer att bildas för förvaltning 
av samfälld mark och gemensamhetsanläggningar. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 115 Dnr 2020/225 

Justerares signatur 

Gällande detaljplan har en bestämmelse om högsta tillåten byggnadshöjd, men saknar 
reglering av bebyggelsens omfattning, placering och utformning. Kommunen har som 
fastighetsägare och arrendeupplåtare tidigare styrt detta genom arrendeavtal, men då 
koloniföreningen övertog ägandet har föreningen upptäckt behovet av ett styrande  
regelverk, och ansökt om planbesked för att ta fram en ny detaljplan. 

Ystads kommun var tidigare ägare till fastigheten Öja 1:10. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2019 att sälja fastigheten till Djurkoloniföreningen Klondyke för 700 000 kronor. 
Värderingen grundades på att området var avsett för koloniändamål. Vid värderingen togs 
det också hänsyn till att det fanns krav från Miljöförbundet på utbyggnad av vatten – och 
avloppsnät inom området och att byggnaderna skulle anslutas till det kommunala VA-nätet. 
Utbyggnaden av VA bedömdes kosta 8-12 miljoner kronor, en kostnad som kommunen 
genom försäljningen har överfört på föreningen. Denna utbyggnad är en förutsättning för  
att kunna ändra användningen till fritidshusområde.  

Det kommer också att krävas fler åtgärder för att genomföra ändringen, såsom anläggande  
av ytterligare vägar och parkeringar samt iordningställande av mark så att den ska bli lämplig 
för fritidshusbyggande. Dessutom kommer föreningen att få stå för plankostnaden och för 
den risk som finns om planändringen inte går att genomföra. 

Vid en marknadsjämförelse mellan Klondyke och andra fritidshusområden måste det vägas 
in att föreningens medlemmar redan äger sina byggnader, och att de har arrenderätt på 
fastigheten. Områdets tätbebyggda karaktär måste också vägas in. Priset som kommunen 
sålde fastigheten för är satt utifrån att marken är belastad med arrenden och att byggnaderna 
redan tillhör föreningens medlemmar. Vid en bedömning av om försäljningspriset var rimligt 
i förhållande till den värdestegring som kan komma föreningen till del genom planändringen 
måste alla dessa faktorer vägas in.  

Beslutsunderlag 
 Begäran om planbesked för Öja 1:10 den 24 november 2020,
 Vision – Från Klondyke till Norra Sandskogens Fritidshusområde den 25 november

2020,
 Ritning över Klondyke den 25 november 2020,
 Beslutsunderlag för planbesked för Öja 1:10 den 25 februari 2021
 Beslut i samhällsbyggnadsnämndens den 17 mars 2021, paragraf 36 om ändring i

föredragslistan,
 Beslut i samhällsbyggnadsnämndens den 21 april 2021, paragraf 55 om ändring i

föredragslistan
 Tjänsteskrivelse av stadsarkitekt Leila Ekman den 25 mars 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 115 Dnr 2020/225 

Justerares signatur 

Förslag till beslut 
Positivt planbesked lämnas för ny detaljplan för Öja 1:10. 

Detaljplanens syfte är att kunna använda det befintliga koloniområdet Klondyke för 
fritidshusändamål med möjlighet till djurhållning i liten skala, och att göra det möjligt att 
indela området i enskilda fastigheter. Parkeringar och infartsgator ska ordnas på samfälld 
mark. Detaljplanen ska reglera bebyggelsens omfattning, placering och utformning. En 
naturnära karaktär ska eftersträvas. 

Planförslag förväntas lämnas för antagande andra kvartalet 2023. Planbeskedet utgör ett 
besked av kategori 2 enligt taxan för planbesked.  

Föredragande 
Stadsarkitekt Leila Ekman. 

Beslut skickas till: 
Sökande: Djurkoloniföreningen Klondyke 
Stadsbyggnadsavdelningen, Plan- och GIS-enheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 116 Dnr 2021/104 

Justerares signatur 

Planbesked för Verkmästaren 11 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Positivt planbesked lämnas för detaljplan för Verkmästaren 11. 

Syftet med planen är att göra det möjligt att använda fastigheten Verkmästaren 11 för 
centrum- och idrottsändamål som handel, kontor, samlingslokaler, träning och tävling samt 
föreningsliv. Dessa ändamål ska ge en möjlighet att utveckla fastigheten så att det skapas  
bra komplement till bostadsområden, fritidsanläggningar och skolor inom stadsdelen 
Surbrunnen. 

Planförslag förväntas lämnas för antagande tredje kvartalet 2023. Planbeskedet utgör ett 
besked av kategori 1 enligt taxan för planbesked. 

Jäv 
Per-Olof Lind (L) lämnar sammanträdesrummet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2008 ett ramprogram för Surbrunnsområdet i Ystad. Syftet med 
ramprogrammet är att Surbrunnsområdet ska omvandlas från ett industriområde till blandad 
stadsbebyggelse som bättre svarar mot områdets centrala läge. Målen för stadsomvandlingen 
är att få en blandad, levande stadsdel, att åstadkomma ett hållbart byggande, både socialt och 
miljömässigt, att få en tydlig grönstruktur samt att binda samman stadsdelar. 

Stadsomvandlingen har påbörjats genom byggnation för handel, verksamheter och bostäder 
i kvarteret Kranskötaren, Ystads Arena i kvarteret Vallgraven, ombyggnad av Dragongatan 
och detaljplan för en ny skola i kvarteret Verkmästaren. För kvarteret Surbrunnen är en ny 
detaljplan för bostäder under framtagande. Inom kvarteret Verkmästaren föreslås i 
planprogrammet en blandad stadsbebyggelse i 3–5 våningar. 

Ystads IF Handbollsförening är ägare av fastigheten Verkmästaren 11 genom YIF Handboll 
Fastighets AB. YIF är idag en av regionens största föreningar med över 600 aktiva ungdomar 
och 80 ideella ledare. Verksamheten har utökats med en avdelning (Handboll för alla) för 
barn och ungdomar med funktionsvariationer. Under året har klubben även etablerat en  
e-sport avdelning där föreningen vill koppla ihop e-sport och fysisk träning genom vårt
"träna för livet" koncept. Föreningens befintliga lokaler är inte längre ändamålsenliga då
klubben växer och har andra behov av utrymmen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 116 Dnr 2021/104 

Justerares signatur 

Genom en unik gåva vill föreningen flytta och utveckla sin verksamhet i fastigheten 
Verkmästaren 11. I denna byggnad ska föreningens nya samlingslokal byggas. I lokalerna 
kommer föreningsmedlemmar från både Ystads IF och andra föreningar att kunna träffas 
både under kontorstid och kvällar och helger. Tanken är att det ska bli en samlingspunkt  
för unga och gamla där man kan lära och inspireras av varandra. 

Enligt gällande plan är fastigheten avsedd för småindustri- och bostadsändamål. Ystads IF 
har erhållit tidsbegränsat lov för ändrad användning, men för att verksamheten ska kunna 
bedrivas långsiktigt och kunna få permanent bygglov krävs en ändring av detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
 Begäran om planbesked för Verkmästaren 11 den 7 april 2021,
 Verksamhetsbeskrivning den 24 mars 2021,
 Ritningar på ombyggnad av lokal den 24 mars 2021,
 Foton på befintlig byggnad den 24 mars 2021,
 Inspirationsfoton den 24 mars 2021,
 Förutsättningar för planbesked för Verkmästaren 11 den 24 maj 2021,
 Tjänsteskrivelse av stadsarkitekt Leila Ekman den 24 maj 2021.

Förslag till beslut 
Positivt planbesked lämnas för detaljplan för Verkmästaren 11. 

Syftet med planen är att göra det möjligt att använda fastigheten Verkmästaren 11 för 
centrum- och idrottsändamål som handel, kontor, samlingslokaler, träning och tävling samt 
föreningsliv. Dessa ändamål ska ge en möjlighet att utveckla fastigheten så att det skapas  
bra komplement till bostadsområden, fritidsanläggningar och skolor inom stadsdelen 
Surbrunnen. 

Planförslag förväntas lämnas för antagande tredje kvartalet 2023. Planbeskedet utgör ett 
besked av kategori 1 enligt taxan för planbesked. 

Föredragande 
Stadsarkitekt Leila Ekman. 

Beslut skickas till: 
Sökande: YIF Handboll Fastighets AB, mats.persson@YIF.se 
Stadsbyggnadsavdelningen, Plan- och GIS-enheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 117 Dnr 2021/102 

Justerares signatur 

Samråd om ändring av byggnadsplan för Köpingebro 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Stadsbyggnad ges i uppdrag att ställa ut ändringen av byggnadsplan för Köpingebro med 
tillhörande undersökning av betydande miljöpåverkan på samråd. 

Sammanfattning av ärendet 
Planändringen innebär att nu gällande bestämmelse om högsta tillåtna exploateringsgrad om 
25 procent av fastighetsarean ändras till 40 procent av fastighetsarean. Det innebär även att 
gällande bestämmelse om att huvudbyggnad inte får vara större än 200 kvadratmeter och 
uthus inte får vara större än 80 kvadratmeter stryks. Även bestämmelsen om att fastigheterna 
endast får bebyggas med fristående hus stryks. Dessa ändringar innebär möjliggörande av  
en större byggnadsvolym, och för att skapa en känsla av variation i stadsrummet läggs 
bestämmelse om att den sammanhängande fasaden utan indrag/förskjutning maximalt får 
vara 25 meter. Även bestämmelse om att balkonger tillåts kraga ut maximalt 1,6 meter från 
fasadliv läggs till, samt utfartsförbud mot del av Nybrovägen. 

Ändringarna är bara gällande för fastigheterna Köpingebro 14:111, 14:30 och 14:49 och 
gällande plan, byggnadsplan för Köpingebro (fastställd den 13 mars 1965), är fortsatt 
gällande för övriga bestämmelser. De tre fastigheterna är därmed fortsatt avsedda att 
användas för bostäder och handel i två våningar med en högsta tillåten byggnadshöjd 
på 5,7 meter. 

Beslutsunderlag 
 Beslut om positivt planbesked för ändring av detaljplan för Köpingebro 14:111, 14:30

och 14:49,
 Plankarta för byggnadsplan för Köpingebro inklusive ändring,
 Planbeskrivning för byggnadsplan för Köpingebro – ursprunglig, med markering

för ändring,
 Planbeskrivning för ändring av byggnadsplan för Köpingebro,
 Barnchecklista för ändring av byggnadsplan för Köpingebro,
 Undersökning av betydande miljöpåverkan för ändring av byggnadsplan för

Köpingebro,
 Tjänsteskrivelse av planarkitekt Tova Troedsson den 26 maj 2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 117 Dnr 2021/102 

Justerares signatur 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnad ges i uppdrag att ställa ut ändringen av byggnadsplan för Köpingebro med 
tillhörande undersökning av betydande miljöpåverkan på samråd. 

Föredragande 
Planarkitekt Tova Troedsson. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 118 Dnr 2021/56 

Justerares signatur 

Fokus byarna - fördelning av samhällsbyggnadsbidrag 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fördela samhällsbyggnadsbidrag 2021 till följande 
byar: 

- Snårestad: utegym vid byahuset, 40 000 kronor
- Köpingebro: säsongsdekorationer, 12 000 kronor
- Kåseberga: grill och bord med bänkar samt förbättrad parkeringsplats, 28 000 kronor
- Bussjö: grillplats och infotavla, 15 138 kronor
- Stora Herrestad: planteringar vid infart, 12 000 kronor
- Ingelstorp: utemöbler, 20 000 kronor
- Hagestad: belysning av möllan, 33 250 kronor

I de fall då ett byalag, med anledning av att exempelvis tillstånd eller lov inte beviljats, inte 
kan använda bidraget ger samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att pröva och 
bevilja bidrag till annan by. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att den resterande summan på 39 612 kronor ska 
prioriteras till det nybildade byalaget i Bjäresjö, som efter att ansökningstiden löpt ut 
inkommit med önskemål om att få ansöka om samhällsbyggnadsbidraget. 

Sammanfattning av ärendet 
Fokus på byarna handlar om att lägga fokus på framför allt hur den fysiska miljön i byarna 
kan utvecklas, i dialog med de som bor i byarna. Under år 2021 har arbetet med 
dialogprocessen för Fokus på byarna pausats och istället har kommunfullmäktige avsatt 
investeringsmedel för landsbygdsutveckling. Hur dessa investeringsmedel ska användas är 
inte ännu inte bestämt. År 2020 infördes, på försök, ett så kallat samhällsbyggnadsbidrag  
som ska möjliggöra för enklare åtgärder i byarna, på enskilt mark där kommunen inte kan 
göra investeringar. 200 000 kronor avsattes i driftmedel under år 2021 till samhällsbyggnad-
sbidraget. Kommunens ambition är att bidraget ska komma så många byar och medborgare 
till nytta som möjligt, därför har ett maxbelopp satts till 40 000 kronor per åtgärd och by. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 118 Dnr 2021/56 

Justerares signatur 

Tio byalag har lämnat in ansökningar om samhällsbyggnadsbidrag. Sju byar föreslås 
beviljas bidrag: 

- Snårestad: utegym vid byahuset, 40 000 kronor
- Köpingebro: säsongsdekorationer, 12 000 kronor
- Kåseberga: grill och bord med bänkar samt förbättrad parkeringsplats,

28 000 kronor
- Bussjö: grillplats och infotavla, 15 138 kronor
- Stora Herrestad: planteringar vid infart, 12 000 kronor
- Ingelstorp: utemöbler, 20 000 kronor
- Hagestad: belysning av möllan, 33 250 kronor

Beslutsunderlag 
 Barnchecklista samhällsbyggnadsbidrag 2021
 Fokus byarna – Underlag till fördelning av samhällsbyggnadsbidrag 2021
 Tjänsteskrivelse av planarkitekt Sofie Larsson den 27 maj 2021

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fördela samhällsbyggnadsbidrag 2021 till följande 
byar: 

- Snårestad: utegym vid byahuset, 40 000 kronor
- Köpingebro: säsongsdekorationer, 12 000 kronor
- Kåseberga: grill och bord med bänkar samt förbättrad parkeringsplats, 28 000 kronor
- Bussjö: grillplats och infotavla, 15 138 kronor
- Stora Herrestad: planteringar vid infart, 12 000 kronor
- Ingelstorp: utemöbler, 20 000 kronor
- Hagestad: belysning av möllan, 33 250 kronor

I de fall då ett byalag, med anledning av att exempelvis tillstånd eller lov inte beviljats, inte 
kan använda bidraget ger samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att pröva och 
bevilja bidrag till annan by. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att den resterande summan på 39 612 kronor ska 
prioriteras till det nybildade byalaget i Bjäresjö, som efter att ansökningstiden löpt ut 
inkommit med önskemål om att få ansöka om samhällsbyggnadsbidraget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 118 Dnr 2021/56 

Justerares signatur 

Föredragande 
Planarkitekt Sofie Larsson. 

Beslut skickas till: 
Snårestad byalag 
Köpingebro byalag 
Kåseberga byalag 
Bussjö byalag 
Stora Herrestad byalag 
Ingelstorp byalag 
Hagestad byalag 
Glemmingebro byalag 
Nybrostand byalag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 119 Dnr 2021/1 

Justerares signatur 

Information om miljöprogram och nämndens mål 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöstrateg Mona Ohlsson Skoog informerar samhällsbyggnadsnämnden om miljöprogram 
och nämndens mål: Den 22 april 2021 antog kommunfullmäktige ett nytt Miljöprogram  
för Ystads kommun 2021 - 2025. Miljöprogrammet utgör, tillsammans med 
Folkhälsoprogrammet, det övergripande styrdokumentet för hållbar utveckling. 
Hållbarhetsprogrammen ska vägleda samtliga nämnder och styrelser i framtagandet av 
nämnd- och styrelsemål och därtill hörande indikatorer samt i förlängningen även 
förvaltningens aktiviteter. Det nya Miljöprogrammet ersätter det gamla Miljöprogrammet 
(2014-2020) och därtill hörande handlingsplaner samt Energi- och klimatstrategin från 2015. 

Miljöprogrammet består av fem strategiska miljömål. För varje miljömål har inriktningar 
formulerats utifrån de utmaningar som kommunens verksamheter har identifierat. Målen  
och inriktningarna har koppling till såväl de nationella miljökvalitetsmålen som till de globala 
hållbarhetsmålen i agenda 2030. 

Målen och inriktningarna i Miljöprogrammet lyder: 
1. Vattenmiljöer i balans

a. Havet, sjöarna och vattendragen ska ha en god miljö
b. Hållbart nyttjande av vattenresurser

2. Hållbart nyttjande av markresurser
a. Ett hållbart samhälle
b. Ett rikt odlingslandskap och en levande landsbygd

3. En rik natur- och kulturmiljö
a. Förstärka och förbättra med ekosystemtjänster
b. Bevara, använda och utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer
c. Goda möjligheter till friluftsliv

4. En giftfri miljö och ett mer resurseffektivt samhälle
a. Giftfri vardag och hållbar konsumtion
b. Föroreningar i luft, mark och vatten
c. Cirkulära flöden

5. Begränsad klimatpåverkan i ett klimatsäkrat samhälle
a. Ett hållbart trafiksystem
b. Begränsad klimatpåverkan samt produktion och användning av energi
c. Anpassa samhället för ett förändrat klimat
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 119 Dnr 2021/1 

Justerares signatur 

Samhällsbyggnadsnämndens nämndmål för 2021 beslutades 20 januari 2021. Inför 
framtagandet av nämndsmålen togs det hänsyn till innehållet i det nya miljöprogrammet för 
att på bästa möjliga sätt starta upp arbetet mot de nya strategiska hållbarhetsmålen. Några  
av nämndmålen formulerades om för att på ett bättre sätt passa med miljöprogrammets 
inriktningar, men även för att nämnden genom en ändring av reglementet har fått ett bredare 
uppdrag som innebär att den nu även har ansvar för miljö-, klimat- och naturvårdsarbete.  

I styrmodellen kopplar hållbarhetsprogrammen i första hand till det övergripande målet som 
lyder: I Ystad finns hållbara, attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god jämlik hälsa 
och livskvalitet i hela kommunen. I Samhällsbyggnadsförvaltningen kan dock samtliga 
nämndmål kopplas till de strategiska målen i folkhälso- och miljöprogrammen vilket visar 
både på förvaltningens höga ambition att arbeta med hållbar utveckling, och på 
verksamhetens stora bredd. 

Beslutsunderlag 
 Miljöprogram för Ystads kommun 2021 – 2025

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 

Föredragande 
Miljöstrateg Mona Ohlsson Skoog. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 120 Dnr 2021/77 

Justerares signatur 

Information om en eventuell utökning av detaljplanen för 
Köpingebro 14:308 och komplettering av detaljplanens syfte 
med handelsändamål 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Planchef Nina Begovic informerar samhällsbyggnadsnämnden om en eventuell utökning av 
detaljplanen för Köpingebro och komplettering av detaljplanens syfte med handelsändamål. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2020, paragraf 175 att ge positivt 
planbesked för upprättande av förslag till detaljplan för fastigheten Köpingebro 14:308 m fl. 
Syftet med planen är bland annat att pröva att stycka av och använda del av fastigheten 
Köpingebro 14:308 för bostads- och centrumändamål. Parallellt pågår detaljplanearbete  
för fastigheten Köpingebro 14:371, 14:81 m fl. Detaljplanen har för syfte att pröva 
möjligheten att bygga till den befintliga livsmedelsbutiken.  

I och med att nuvarande läge för livsmedelsbutiken bedöms som begränsat med hänsyn  
till kommande utveckling av Köpingebro och dess behov har butiksägare tillsammans med 
Byggledning Syd undersökt alternativa lägen för en sådan butik. Byggledning Syd föreslår  
att en ny livsmedelsbutik placeras norr om järnvägen, i anslutning till stationen. Deras  
förslag ryms delvis inom området som omfattas av aktuellt planuppdrag vilket innebär att 
planområdet i så fall behöver utökas. Avsikten är att vi ska, utifrån platsens förutsättningar 
med hänsyn till natur- och kulturhistoriska värden på platsen, pröva omfattningen i samband 
med planarbetet. Utökningen innebär vidare att detaljplanens syfte kompletteras med 
handelsändamål. I planarbetet avses även vägdragning av Sockerbruksvägen att utredas, 
utifrån föreslaget handelsändamål. 

Den föreslagna utökningen av detaljplanens omfattning och dess syfte bedöms vara förenligt 
med gällande översiktsplan för Köpingebro från 2014. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 

Föredragande 
Planchef Nina Begovic.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 121 Dnr 2021/141 

Justerares signatur 

Uppdrag att starta exploateringsprojekt för 
handelsverksamhet i Köpingebro 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden ger Exploateringsenheten i uppdrag att starta 
exploateringsprojekt handelsverksamhet i Köpingebro. 

Sammanfattning av ärendet 
I den fördjupande översiktsplanen för Köpingebro antagen av kommunfullmäktige  
den 23 oktober 2014, paragraf 129, är ett område norr om järnvägen och öster om 
sockerbruksvägen utpekat som blandstad, bostäder med inslag av handel, service och 
verksamheter. 

Exploateringsprojektet ska i första hand tillfråga den lokala handlaren. 

För att möjliggöra samhällsbyggandsutveckling av Köpingebro behöver ändring av 
infrastrukturen ske. Ett steg i detta är att möjliggöra handelsverksamhet norr om järnvägen. 

Exploateringsenheten föreslår samhällsbyggnadsnämnden att uppdra åt exploateringsenheten 
att starta exploateringsprojekt för handelsverksamhet i Köpingebro på sockerbruksområdet. 

Beslutat berör inte barn och unga då frågan kommer att utredas i detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
 Fördjupad översiktsplan för Köpingebro antagen av kommunfullmäktige

den 23 oktober 2014, paragraf 129,
 Tjänsteskrivelse av mark- och exploateringschef Andreas Winborg den 7 juni 2021.

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger Exploateringsenheten i uppdrag att starta 
exploateringsprojekt handelsverksamhet i Köpingebro. 

Föredragande 
Mark- och exploateringschef Andreas Winborg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 122 Dnr 2021/11 

Justerares signatur 

Projektlista - redovisning aktuella exploaterings- och 
planprojekt 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av plan- och exploateringsprojekt 
med angiven prioritering av projekt. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av pågående eller kommande detaljplaner och exploateringsprojekt på 
samhällsbyggnadsförvaltningen med angivande av prioritering och preliminär tidsplan. 

Projekten är i varierande grad ett samarbete, inom förvaltningen mellan avdelningarna 
fastighet, stadsbyggnad och tekniska, och med byggherrar och entreprenörer. Av 
redovisningen framgår vilka pågående projekt som är på gång, om detaljplanearbete  
än pågår eller om detaljplaner som vunnit laga kraft nu är aktuella för markutbyggnad  
och försäljning. 

Beslutsunderlag 
 Projektlista plan och exploateringsprojekt juni 2021,
 Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Sofia Öreberg 24 maj 2021.

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av plan- och exploateringsprojekt 
med angiven prioritering av projekt. 

Föredragande 
Förvaltningschef Sofia Öreberg. 

Beslut skickas till: 
Stadsbyggnadsavdelningen 
Tekniska avdelningen 
Fastighetsavdelningen 
Mark- och exploateringsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 123 Dnr 2021/2 

Justerares signatur 

Redovisning av delegeringsbeslut juni 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningschefens redovisning av delegeringsbeslut 
för perioden den 5 maj 2021 till den 2 juni 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, förvaltningschef 
och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning. 

Förvaltningschefen har vidaredelegerat beslutanderätt till befattningar inom förvaltningen. 
Fattade beslut under perioden har anmälts till förvaltningschefen. Förvaltningschefen 
meddelar här nämnden samtliga fattade delegationsbeslut under perioden. 

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 ett enskilt  
ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärenden och fatta beslut. 

Delegeringsbeslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden varje månad. Beslutet berör 
inte barn och unga då det är av administrativ karaktär. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden med förvaltningschefens

vidaredelegation, dnr SAM 2020.134,
 Redovisning av samhällsbyggnads delegeringsbeslut för perioden den 5 maj 2021

till den 2 juni 2021,
 Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Sofia Öreberg den 26 maj 2021.

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningschefens redovisning av delegeringsbeslut 
för perioden den 5 maj 2021 till den 2 juni 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 124 Dnr 2021/114 

Justerares signatur 

Försäljning av fastigheten Ystad Startmotorn 4 i Öja 
verksamhetsområde 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till köpekontrakt, varigenom  
Ystads kommun säljer fastigheten Startmotorn 4 inom Öja verksamhetsområde till Tectum 
Fastigheter i Ystad AB till överenskommen köpeskilling enligt av Kommunfullmäktige 
antaget pris samt i övrigt enligt villkor i avtal. 

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt nämndens ordförande att underteckna 
köpekontraktet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tectum Fastigheter i Ystad AB (org. nr. 559313-4181) önskar förvärva fastigheten 
Startmotorn 4, som har en areal på 8880 kvadratmeter, i Öja verksamhetsområde enligt 
köpekontrakt med Tectum Fastigheter i Ystad AB. Tomten är placerad på Norra Zinkgatan 
och syftet med förvärvet är att bygga för verksamhet avsedd för försäljning, reservdelar och 
reparationer av lantbruksmaskiner. 

Fastigheten säljs i befintligt skick och enligt villkor i köpekontraktet. Prissättning har  
skett i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2017, paragraf 189  
om ett markpris på 370 kronor per kvadratmeter för mark belägen inom detta kvarter. 
Köpeskillingen blir total 3 285 600 kronor. 

Ärendet berör inte barn och unga utan är ett verkställande av en detaljplan där man under 
planens framtagande redan prövat hur dessa berörs. 

Beslutsunderlag 
 Beslut i kommunfullmäktige den 20 december 2017, paragraf 189 Markpriser för

verksamhetsmark i nya Öja verksamhetsområde,
 Översiktskarta för aktuell tomt inom Öja verksamhetsområde,
 Köpekontrakt för fastigheten Startmotorn 4, undertecknat av Tectum Fastigheter

i Ystad AB,
 Tjänsteskrivelse av exploateringsingenjör Fredrik Pettersson den 12 maj 2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 124 Dnr 2021/114 

Justerares signatur 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till köpekontrakt, varigenom  
Ystads kommun säljer fastigheten Startmotorn 4 inom Öja verksamhetsområde till Tectum 
Fastigheter i Ystad AB till överenskommen köpeskilling enligt av Kommunfullmäktige 
antaget pris samt i övrigt enligt villkor i avtal. 

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt nämndens ordförande att underteckna 
köpekontraktet. 

Föredragande 
Exploateringsingenjör Fredrik Pettersson. 

Beslut skickas till: 
Exploateringsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 125 Dnr 2021/115 

Justerares signatur 

Försäljning av del av fastigheten Katalysatorn 1 i Öja 
verksamhetsområde 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till köpekontrakt, varigenom  
Ystads kommun säljer del av fastigheten Katalysatorn 1 inom Öja verksamhetsområde  
till FE Minigräv Holding AB till överenskommen köpeskilling enligt av Kommunfullmäktige 
antaget pris samt i övrigt enligt villkor i avtal. 

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt nämndens ordförande att underteckna 
köpekontraktet. 

Sammanfattning av ärendet 
FE Minigräv Holding AB (org. nr. 559318-8336) önskar förvärva del av fastigheten 
Katalysatorn 1, som har en areal på 7000 kvadratmeter, i Öja verksamhetsområde enligt 
köpekontrakt med FE Minigräv Holding AB. Tomten är lokaliserad på Platinagatan och 
syftet med förvärvet är att bygga för egen gräv- och entreprenadverksamhet. 

Fastigheten säljs i befintligt skick och enligt villkor i köpekontraktet. Prissättning har  
skett i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2017, paragraf 189  
om ett markpris på 260 kronor per kvadratmeter för mark belägen inom detta kvarter. 
Köpeskillingen blir totalt 1 820 000 kronor. 

Ärendet berör inte barn och unga är ett verkställande av detaljplan där man under planens 
framtagande redan prövat hur dessa berörs. 

Beslutsunderlag 
 Beslut i kommunfullmäktige den 20 december 2017, paragraf 189 Markpriser

för verksamhetsmark i nya Öja verksamhetsområde,
 Översiktskarta för aktuell tomt inom Öja verksamhetsområde,
 Köpekontrakt för del av fastigheten Katalysatorn 1, undertecknat av FE Minigräv

Holding AB,
 Tjänsteskrivelse av exploateringsingenjör Fredrik Pettersson den 26 maj 2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 125 Dnr 2021/115 

Justerares signatur 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till köpekontrakt, varigenom  
Ystads kommun säljer del av fastigheten Katalysatorn 1 inom Öja verksamhetsområde  
till FE Minigräv Holding AB till överenskommen köpeskilling enligt av Kommunfullmäktige 
antaget pris samt i övrigt enligt villkor i avtal. 

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt nämndens ordförande att underteckna 
köpekontraktet. 

Föredragande 
Exploateringsingenjör Fredrik Pettersson. 

Beslut skickas till: 
Exploateringsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 126 Dnr 2021/4 

Justerares signatur 

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen 
per 31 maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
I ekonomisk uppföljning 31 maj 2021 redovisas nämndens ekonomiska uppföljning 
och verksamhet under årets första fem månader. 

Förvaltningen har upprättat en prognos efter maj månad som visar på överskott på 
1,2 mkr vid årets slut. 

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk uppföljning 31 maj 2021,
 Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Sofia Öreberg den 24 maj 2021.

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen 
per 31 maj 2021. 

Föredragande 
Förvaltningschef Sofia Öreberg. 

Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 127 Dnr 2021/129 

Justerares signatur 

Yttrande över Landsbygdsstrategi för Ystads kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag under rubriken 
sammanfattning av ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande yttrande över förslag till Landsbygdsstrategi 
för Ystads kommun.  

Förvaltningens förslag till yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på förslaget till Landsbygdsstrategi för Ystads 
kommun. Strategin tar ett samlat grepp över kommunens arbete med landsbygdsfrågor 
och hur kommunen idag arbetar med landsbygdsutveckling inom olika förvaltningar  
genom både samarbeten, driftsfrågor, investeringar och beslutsfattande.  

Föreslagen Landsbygdsstrategi tar avstamp och bygger vidare på de fem strategiområdena 
från Översiktsplan kommunen Ystad 2030. För varje strategi anges målbild och olika 
delstrategier som uttrycker hur kommunen avser att arbeta för att nå målbilden. I de fem 
strategierna fördjupas och konkretiseras hur översiktsplanens fem strategiområden förhåller 
sig till landsbygdsutveckling. Dessa fördjupningar kan med fördel göras tydligare i en 
sammanställd figur eller matris som komplement till texterna.  

Många av frågorna tangerar fysisk planering och de frågor som samhällsbyggnads-
förvaltningen ansvarar för. Strategin ger en tydlig överblick för de styrdokument som  
finns idag inom kommunen som berör landsbygden och visar även en samlad bild över 
landsbygdsutvecklingen i ett större perspektiv utifrån ett nationellt och regionalt perspektiv. 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att strategin kommer att vara vägledande för kommunens 
fortsatta arbete med landsbygdsfrågor och utgöra en bra plattform för fortsatta dialoger och 
utvecklingsarbete som rör landsbygden. Samhällsbyggnadsnämnden ser ett behov av att se 
över de olika formerna för samråd och byträffar för framtiden, vilket även lyfts som fortsatt 
arbete i Landsbygdsstrategin. Särskilt viktigt är att hitta en form som säkerställer en bred 
representation av de boende på landsbygden. Hur kan kommunen nå barn och unga? De 
olika kommunikationskanalerna behöver ses över och breddas, där ett förslag kan vara att 
skapa en officiell digital kommunikationskanal till varje by där kommunen kan ställa specifika 
frågor som invånarna får svara på. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 127 Dnr 2021/129 

Justerares signatur 

Vidare ser samhällsbyggnadsnämnden positivt på de föreslagna insatserna och 
handlingsplanen i kapitel 8 för hur kommunen på ett effektivare sätt kan förankra och 
omfördela resurser på bästa vis.  

Förslaget till Landsbygdsstrategi skulle med fördel kunna förtydliga det mellankommunala 
perspektivet som är särskilt viktigt gällande samarbeten kring kollektivtrafik och 
infrastruktur. Boende på landsbygden nyttjar i många fall även offentlig och kommersiell 
service oberoende av kommungränser, vilket med fördel kan belysas i Landsbygdsstrategin. 

För att tydliggöra kommunens ortstruktur bör Landsbygdsstrategin kompletteras med en 
kartbild, vilken återfinns i antagandeförslaget till Översiktsplan kommunen Ystad 2030.  

Under remisstiden har sakkunniga handläggare inom förvaltningen tagit del av förslaget i sin 
helhet och identifierat en del begrepp eller ställningstaganden som kan förtydligas. Dessa 
synpunkter delges separat inför bearbetning av Landsbygdsstrategin inför antagande. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till Landsbygdsstrategi för Ystads kommun,
 Följebrev, remiss om förslag till Landsbygdsstrategi för Ystads kommun,
 Tjänsteskrivelse av planarkitekt Sofie Larsson 28 maj 2021.

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Planarkitekt Sofie Larsson. 

Beslut skickas till: 
sam@ystad.se, märk skrivelsen med Landsbygdsstrategi 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 128 Dnr 2021/139 

Justerares signatur 

Yttrande över remiss om Kemikalieplan för Ystads kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttra sig över remissen av Kemikalieplan enligt 
förvaltningens förslag till yttrande under rubriken sammanfattning av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott har låtit ta fram en kemikalieplan för Ystads kommun 
och skickat den på remiss till nämnden och bolag. 

Förvaltningens förslag till yttrande: 
Kemikalieplanen är ett omfattande och ambitiöst material. Bilaga 1 som samlar åtgärder ger 
en bra sammanfattning, medan planen i sin helhet får betraktas som ett fylligt uppslagsverk 
för den som behöver fördjupa sig i frågan. För att göra materialet mer hanterbart föreslås  
de åtta bilagorna slås samman till något färre antal bilagor. 

Det är bra att planen omfattar goda exempel som inspiration, inte minst från vår egen 
kommun, vilket gör det lättare att arbetar vidare. Med en kemikalieplan kan kommunens  
val och beslut inom området bli mer medvetna och med information höjs kunskapsnivån  
och ett intresse skapas som leder till förståelse och acceptans som gör att vi som organisation 
kan bli förebilder för andra, ge råd, tipsa och inspirera. Därför bra och viktigt med 
kommunikationsplan och kapitlet om Kunskap och information – eftersom det är viktigt  
att nå ut med kunskap och information på ett lättillgängligt vis. 

Planen visar på väldigt många åtgärder, varav en del är resurskrävande. Kommunen har 
begränsade resurser och alla nämnder och verksamheter arbetar för och har uppdrag att  
klara verksamheten inom den ram som finns. Det är ytterst viktigt att även kemikaliegruppen 
anpassar ambition till resurser, eftersom det högst sannolikt blir i förhållande till alla andra 
uppdrag och ansvar som resurser för kemikaliearbetet måste prioriteras. Om till exempel 
uppföljning i sig blir ett så omfattande arbete att det i sig måste ta tid från annan är 
indikatorer olyckligt identifierade. Om hållbarhetsutskottet bedömer att det finns möjlighet 
att tillsätta resurser för att möta denna ambition är det så klart positivt för att minska 
kommunens miljöbelastning. Förvaltningen ser dock stor risk att planens ambitiösa 
ambitioner utan resurser och utan prioritering mellan år tynger kommunorganisationen  
mer än den stärks.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 128 Dnr 2021/139 

Justerares signatur 

Flera åtgärder handlar om att ta fram en strategi eller handlingsplan, ibland som 
kommunövergripande, ibland som ”varje förvaltning ska”. Återigen är detta arbetsuppgifter 
som konkurrerar om resurser gentemot andra uppdrag och för var och en av dessa måste 
kemikaliegruppen fundera på om det finns betydligt mindre tidskrävande sätt att nå önskat 
resultat. Till exempel åtgärd F4:8c, ta fram en handlingsplan för att minska plastanvändning, 
där egenvärdet med en kommunövergripande handlingsplan borde kunna ställas mot 
möjligheten att arbete in ett stycke om plastprodukter i kommunens upphandlingspolicy  
och sedan uppmana förvaltningar och bolag att följa denna. 

Gällande de aktiviteter där samhällsbyggnadsnämnden utpekats som ansvarig: 

Åtgärd F4:1 Markanvisningsavtal, anges som ”Inkludera kemikaliekrav och rutiner i 
markanvisningsavtal med byggaktörer och följa upp dessa”. Vad som regleras i 
markanvisningavtal bygger på jordabalken och att föra in detaljer som framtida 
kemikalieanvändning vid markförsäljning är inte förenligt med jordabalkens syfte. Att  
kraven följs blir dessutom orimliga att följa upp. Även om ett sådant krav ställds så finns 
det inga möjligheter till sanktioner eller annan påföljd om kravet inte följs varför det är  
en åtgärd som endast leder till ett önskemål om onödig administration och uppföljning  
av tandlösa krav. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att åtgärden utgår. 

Beslutsunderlag 
 Kemikalieplan för Ystads kommun, remissversion 14 maj 2021
 Bilaga 1 - Åtgärder, indikatorer och ansvar
 Bilaga 2 - Projektorganisation och ansvar
 Bilaga 3 - Prioriterade varugrupper
 Bilaga 4 - Prioämnen och kriterier
 Bilaga 5 - Några viktiga ämnesgrupper
 Bilaga 6 – Kemikalierutiner
 Bilaga 7 – Farosymboler
 Följebrev remiss om Kemikalieplan för Ystads kommun 17 maj 2021
 Tjänsteskrivelse förvaltningschef Sofia Öreberg 8 juni 2021.

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 4
ff7

65
b8

-2
3b

2-
45

63
-b

9e
c-

ec
54

03
d7

37
d4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 128 Dnr 2021/139 

Justerares signatur 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttra sig över remissen av Kemikalieplan enligt 
förvaltningens förslag till yttrande. 

Föredragande 
Förvaltningschef Sofia Öreberg. 

Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, dnr 2018/247
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 129 

Justerares signatur 

Information från förvaltningschefen 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Sofia Öreberg informerar samhällsbyggnadsnämnden om: 

 Aktuella upphandlingar
 Hamnens gråvatten – nuläge
 Komplexa ärenden
 Bykrogen Räfsan samt annat köksrelevant
 Corona lägesbild
 Medarbetare och arbetsmiljö
 Sommaren i Ystad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 130 Dnr 2021/3 

Justerares signatur 

Redovisning av meddelande juni 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisningen av meddelanden från 5 maj 2021 till 
den 2 juni 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av följande meddelanden: 

Kommunfullmäktige 
 Beslut i kommunfullmäktige den 20 maj 2021, paragraf 160 Godkännande

av planprogram för Stortorget,
 Beslut i kommunfullmäktige den 20 maj 2021, paragraf 161 Godkänna

slutredovisning Verkmästaren 18 - Källan skola och förskola,
 Beslut i kommunfullmäktige den 20 maj 2021, paragraf 165 Bordlagd - Svar

på motion - införande av landsbygdspris,
 Beslut i kommunfullmäktige den 20 maj 2021, paragraf 157 Entledigande

från förtroendeuppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden samt
därav föranlett fyllnadsval Kevin Sundin (M),

 Beslut i kommunfullmäktige den 20 maj 2021, paragraf 169 Bordlagd - Svar
på motion om tillköp av kollektivtrafik,

 Beslut i kommunfullmäktige den 20 maj 2021, paragraf 170 Bordlagd - Svar
på motion om upphandling av köttleverantör,

Kommunstyrelsen 
 Beslut Remiss om Kemikalieplan för Ystads kommun,
 Kemikalieplan för Ystads kommun Remissversion,

Övrigt 
 Beslut av Lantmäteriet om fastställt anläggningsnamn, nuvarande fyrmarkering

kommer att kompletteras med namnet Ystad inre.

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisningen av meddelanden från 5 maj 2021 till 
den 2 juni 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

SAM § 131 

Justerares signatur 

Övrigt 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Per-Olof Lind (L) avslutar mötet med att önska samhällsbyggnadsnämnden en 
trevlig sommar. 

Kevin Rasmussen (S) önskar ordföranden och alla andra en trevlig sommar. 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Kevin Rasmussen

Per-Olof Lind Håkan Thorén Damm
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: Carl Kevin Rasmussen
Date: 2021-06-22 22:08:22
BankID refno:  d7d65f62-f92d-4713-87e6-46905f7f64df

Signed by: Per-Olof Lind
Date: 2021-06-22 09:59:57
BankID refno:  14bc9e10-c19d-4e70-825b-86171e8265d6

Signed by: HÅKAN THORÉN DAMM
Date: 2021-06-22 10:08:08
BankID refno:  d50a3bc3-ad56-44e9-993d-3b1eca9fd7b9
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