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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-09-22 
Anslaget sätts upp: 2020-09-23             Anslaget tas ned: 2020-10-14 
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Elin Fernström 

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort, 2020-09-22 kl. 13.00-18.00 
Ajournering 16.55-17.10 

Beslutande 
Maria Gard Günster (C)  

Bodil Toll (M) Via Teams 

Fredrik Sönnergren (M)  

Patrik Appelkvist Larsson (C)  

David Öberg (KD)  

Göran Bergander (S)  

Helen Sellström-Edberg (S) Via Teams 

Johnny Edholm (S) Via Teams 

Anna Evans (MP) Via Teams, §§ 207-223 

Leif Branting (MP) ersätter Anna Evans (MP) Via Teams, §§ 205-206 

Hans-Owe Krafft (SN) Via Teams 

Donald Löfving (SD)  

Icke tjänstgörande ersättare 
Tobias Östring (L) Via Teams 

Åke Jonsson (M) Via Teams 

Otto Svedenblad (M) Via Teams 

Britt-Marie Jakobsson (PPiN) Via Teams 

Linda Walkeby (S) Via Teams 

Yvonne Lundin (S) Via Teams 

Leif Branting (MP) Via Teams, §§ 207-223 

Per Ranch (SN)  

Carl Marcus (SD) Via Teams 

Paragrafer 
§§ 205-223 

Justeringens plats och tid 
Plan 7, 2020-09-22 kl. 18.05 

Underskrifter 
 

 

Maria Gard Günster (C) 

Ordförande 

 

Göran Bergander (S) 

Justerare 
 
 
  
Elin Fernström 
Sekreterare  
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Övriga deltagare  
Alf Olsson, förvaltningschef  

Claes Kilström, fastighetschef Via Teams, §§ 205-214 

Percy Tollebrant, t.f. VA-chef Via Teams, §§ 205-208 

Marie Stålbom Warg, avdelningschef plan, stab och bygglov Via Teams, §§ 205-214, 216-223 

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef Via Teams, §§ 205-209 

Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare   

Maria Landin, planchef Via Teams, §§ 216 -218 

Rikard Strandberg, t.f. bygglovchef §§ 217-218 

Aline Friman Varre, politisk sekreterare Moderaterna Via Teams, §§ 205-216 
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Innehållsförteckning              

  

 Upprop och anmälningar om förhinder 

 Val av justerare 

§ 205/20 Fastställande av dagordning 

§ 206/20 Rapporter från avdelningscheferna 

§ 207/20 Redovisning av beslut i andra nämnder 

§ 208/20 Övriga frågor och medskick 

§ 209/20 Information tertialuppföljning 2 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

§ 210/20 Svar på remiss - Nynäshamns kommuns Kulturprogram 2021-2024 

§ 211/20 Svar på remiss - Nynäshamns kommuns idrottsprogram 2021-2024 

§ 212/20 Svar på remiss - Förslag till nytt bidragsreglemente för Nynäshamns kommun 

§ 213/20 
Godkännande och utställning av ny renhållningsordning. Uppdaterad efter 
arbetsutskottet 2020-09-09 

§ 214/20 Presentation om förstudier skolplatser 

§ 215/20 
Återremitterat ärende, angående ansvarsskada; skadeståndsanspråk mot 

Nynäshamns kommun 

§ 216/20 Planuppdrag för detaljplan del av Själv 5:73 och Själv 5:14 

§ 217/20 
Oxnö 8:21, Västra Skogsvägen 28, Oxnö, Torö – Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad (garage). 

§ 218/20 Diskussion om lokalisering på jordbruksmark 

§ 219/20 Delegationsrapport 

§ 220/20 Meddelanderapport 

§ 221/20 Rapporter från politiker 

§ 222/20 Rapport från förvaltningschefen 

§ 223/20 Rapport från Samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
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Upprop och anmälningar om förhinder 

Anki Lindeberg (S) har anmält förhinder och ersätts av Helen Sellström-Edberg (S) 

Val av justerare 

Göran Bergander (S) utses att justera protokollet.  
Plan 7, 2020-09-22 kl. 18.05 
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§ 205 

Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställs.  
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§ 206 

Rapporter från avdelningscheferna 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, gör en presentation om pågående projekt samt vissa avvikelser. 

Upphandlingen av toalett vid Nynäshamns station är försenad något. Projektet med park i Stora Vika 
går framåt och avdelningen ska plantera. Gatubeläggning i Ösmo och Nynäshamn beräknas gå över 
budget. Gatubeläggning 2020 kommer att pågå in på hösten.   

Claes Kilström, fastighetschef, gör en presentation om pågående projekt och vissa avvikelser. 

Angående tillbyggnaden av Vansta förskola är projektet ute på upphandling igen. Geoteknisk 
undersökning för förskola Sunnerby pågår. Det ligger inom vattenskyddsområde Gorran vilket kan 

påverka. I projektet återuppbyggnad av lilla Gröndal tas ett funktionsprogram fram. Panel- och 

fönsterbyte Vanstaskolans gymnastikhall är något försenad. Göran Bergander (S) ställer en fråga 
angående byte av värmesystem på Sunnerbo och om det fanns med i projekteringen från början. 

Claes Kilström, fastighetschef, svarar att det tyvärr upptäcktes i senare skede vilket resulterar att 
prognosen är högre än budget.  

Percy Tollebrant, VA- och renhållningschef, gör en presentation om pågående projekt samt vissa 
avvikelser. Projektet med rötkammaren håller inte tidplanen på grund av att ledningar har upptäckts 

vid grävning. Göran Bergander (S) ställer en fråga angående projektet med mottagningsstationen i 
gästhamnen och vad byggnaden behövs till. Alf Olsson, förvaltningschef, svarar att viss utrustning 

kommer att monteras ovanför mark. Flytt av pumpstation P112 är försenat både budgetmässigt och 

tidplan och projektet görs tillsammans med stadsmiljöavdelningen. Renovering av ledningsnät 
Nynäshamns centrum går något över budget. Per Ranch (SN) ställer en fråga angående transporter 

vid reningsverket vid Torp. Alf Olsson, förvaltningschef, svarar att det är transporter av slam från 
reningsverket. Han undrar vidare var Nynäshamns kommuns slam tar vägen. Alf Olsson, 

förvaltningschef, tar med sig frågan och berättar lite angående slamhantering. Förvaltningen 
planerar in en temadag under våren 2021.  

Presentationerna är utskickade till nämndens förtroendevalda.  
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§ 207  

Redovisning av beslut i andra nämnder 
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare, ger en muntlig redovisning.  

Presentationerna är utskickade till nämndens förtroendevalda. 
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§ 208 

Övriga frågor och medskick 
Möjlighet ges att lyfta övriga frågor och ge medskick till förvaltningen.  

Claes Kilström, fastighetschef, gör en återrapportering angående Nynäshamns gymnasium efter en 
fråga under nämndmöte den 25 augusti 2020. Göran Bergander (S) ställer lite följdfrågor angående 

kostnader för att åtgärda alla de brister som finns och hur lång tid det skulle ta innan en verksamhet 
kan flytta in i byggnaden. Han önskar att presentationen kompletteras med en tidsaspekt på när det 

kan vara möjligt att flytta in skolverksamhet. Claes Kilström, fastighetschef, besvarar frågan och 
kompletterar presentationen.  

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, besvarar ett medskick angående busshållplats på Maria Barkmans 
väg och framkomligheten. Maria Gard Günster (C) har några följdfrågor angående om det går att 

sätta upp förtydligande skyltar. Förvaltningen ser inget behov i dagsläget för fler skyltar men håller 
utvecklingen under uppsikt.  

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, besvarar en fråga angående gång- och cykelväg till Norvik. 
Förvaltningen anser att det är bra med bänkar och papperskorgar men har inte ekonomi för det i 
dagsläget.  

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, besvarar frågan angående klippning av vägrenar och diken. 
Förvaltningen utför dessa uppgifter när det finns tid.  

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, besvarar en fråga angående linjer och asfaltering på Vikgatan. 

Förvaltningen tar med frågan till kommande år angående målning av linjer. Besiktning av asfaltering 
sker. 

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, besvarar en fråga angående kanadagäss. Förvaltningen har ingen 
tydlig lösning i dagsläget.  

Carl Marcus (SD) ställer en övrig fråga angående UV-rening av vatten. Varför görs det i bara vissa 

områden och vilka områden har inte det. Alf Olsson, förvaltningschef, svarar att det endast är 105 
hushåll som inte har UV-filter eftersom de är kopplade direkt på en huvudledning. Förvaltningen tar 
med sig diskussionen.  

Carl Marcus (SD) ställer en övrig fråga angående fastigheten mitt emot Viaskolan och vad som 

händer där. Alf Olsson, förvaltningschef, besvarar frågan.  Göran Bergander (S) tar upp att 
genomförandetiden för detaljplanen går ut nästa år.  

Donald Löfving (SD) ställer en fråga angående uppföljning av ramavtal, upphandling och den 
kontroll som behövs. Alf Olsson, förvaltningschef, besvarar frågan och berättar att arbetet pågår på 
förvaltningen för att få en bättre kontroll.  

Donald Löfving (SD) önskar uppföljning angående inköp av avstängningsmaterial. Alf Olsson, 

förvaltningschef, besvarar att svar till konkurrensverket är under framtagande. Svaret kommer att 
delges nämnden.  

Donald Löfving (SD) ställer en fråga angående pumpstation P112 och att många hade åsikter om 
planeringen av arbetet. Han undrar om det finns en generell planeringsprocess på förvaltningen. Alf 
Olsson, förvaltningschef, besvarar frågan.  

Donald Löfving (SD) ställer en fråga angående om det går att använda överskottsgas från Gasum till 

värme inom kommunen och om det är möjligt. Alf Olsson, förvaltningschef, svarar att kommunen 
har överskott av gas.  
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Donald Löfving (SD) ger ett muntligt förslag om att föra in föregående protokoll i eMeeting likt 
kommunstyrelsen. Förvaltningen återkommer i frågan.  

Göran Bergander (S) anmäler en fråga angående Källberga och den kommande byggnationen som 
kommer att ske där. Det kommer innebära att kommunen kommer att ta över både VA och allmän 

plats. Han önskar en ekonomisk plan för hur det kommer påverka miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen inom kommande tio år. Förvaltningen återkommer i 
frågan.  

Göran Bergander (S) anmäler en övrig fråga om hur vatten- och avloppskapaciteten mellan Ösmo 
och Landfjärden ser ut. Förvaltningen återkommer i frågan.  

Göran Bergander (S) önskar veta hur kommunens dagvattenplanering ser ut, hur kravet på lokalt 

omhändertagande ser ut samt gränsvärdena i kommunens dagvattenpolicy. Förvaltningen 
återkommer i frågan.   
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§ 209/20 MSN/2020/0013/008 

Information tertialuppföljning 2 för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Marie Stålbom Warg, avdelningschef plan, stab och bygglov, informerar muntligt.  
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§ 210/20 MSN/2020/1166/008 

Svar på remiss - Nynäshamns kommuns Kulturprogram 2021-

2024 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande med Sorundanets 
tilläggsyrkanden enligt Bilaga A som sitt eget och överlämnar det till kultur- och fritidsnämnden. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Hans-Owe Krafft (SN) inkommer med ett särskilt yttrande med tilläggsyrkanden till förvaltningens 
förslag. Yttrandet med tilläggsyrkande biläggs protokollet som Bilaga A.  

Göran Bergander (S), Helene Sellström-Edberg (S) och Johnny Edholm (S) deltar inte i beslutet och 
inkommer med ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs protokollet som Bilaga B.  

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till Nynäshamns 

kommuns kulturprogram 2021-2024. Kulturprogrammet ska vara en vägledning för det långsiktiga 

arbetet med kulturen i Nynäshamn. Förvaltningen ser positivt på att det tas fram ett 
kommungemensamt program för arbetet med kultur inom Nynäshamns kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 

det till kultur- och fritidsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 9 september, § 174 

 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Yrkanden 
Fredrik Sönnergren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Hans-Owe Krafft (SN) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett antal tilläggsyrkanden i Bilaga A. 

Donald Löfving (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag och Sorundanets tilläggsyrkanden.   

Propositionsordning 
Förvaltningens förslag mot förvaltningens förslag med Hans-Owe Kraffts (SN) tilläggsyrkande ställs 
under proposition.  

Proposition 
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag med Kraffts (SN) tilläggsyrkande 
enligt Bilaga A. 
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Beslutsunderlag 
Remissversion - Nynäshamns kommuns Kulturprogram 2021-2024, 2020-06-16  

Tjänsteutlåtande, 2020-08-27 
 

Skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 211/20 MSN/2020/1167/008 

Svar på remiss - Nynäshamns kommuns idrottsprogram 2021-

2024 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande, med Socialdemokraternas 
yttrande enligt Bilaga C och med Sorundanets tilläggsyrkande enligt Bilaga D som sitt eget och 
överlämnar det till kultur- och fritidsnämnden. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Göran Bergander (S), Helene Sellström-Edberg (S) och Johnny Edholm (S) inkommer med ett 
särskilt yttrande. Yttrandet biläggs protokollet som Bilaga C.  

Hans-Owe Krafft (SN) inkommer med ett särskilt yttrande med tilläggsyrkanden till förvaltningens 
förslag. Yttrandet med tilläggsyrkande biläggs protokollet som Bilaga D.  

Sammanfattning 
Idrottsprogrammets syfte är att stärka föreningslivet och kommunens egna verksamheter med att 

erbjuda aktiviteter för invånare i alla åldrar. Programmet avser att ge stöd i arbetet med 
föreningsliv, skapandet av mötesplatser och friluftsliv. Programmet ska ha en bred förankring och 

vara hållbart ett antal år framåt.  
 

Idrottsprogrammet innehåller former för att i samarbete och samförstånd kunna främja en positiv 
utveckling i kommunen under kommande år. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
det till kultur- och fritidsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 9 september, § 175 

 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Yrkanden 
Hans-Owe Krafft (SN) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett antal tilläggsyrkanden i Bilaga D.   

Göran Bergander (S), Helene Sellström-Edberg (S) och Johnny Edholm (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag med tillägg av Bilaga C.  

Propositionsordning 
Förvaltningens förslag mot förvaltningens förslag med Hans-Owe Kraffts (SN) och Göran Berganders 

(S), Helene Sellström-Edbergs (S) och Johnny Edholms (S) tilläggsyrkanden enligt Bilaga C och 
Bilaga D ställs under proposition.  

Proposition 
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag med Kraffts (SN), Berganders (S), 
Sellström-Edbergs (S) och Edholms (S) tilläggsyrkanden enligt Bilaga C och Bilaga D.  
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Beslutsunderlag 
Remissversion - Nynäshamns kommuns Idrottspolitiska program 2021-2024, 2020-06-16  

Tjänsteutlåtande, 2020-08-27 
 

Skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 212/20 MSN/2020/1168/008 

Svar på remiss - Förslag till nytt bidragsreglemente för 

Nynäshamns kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande, med Socialdemokraternas 
yttrande enligt Bilaga E som sitt eget och överlämnar det till kultur- och fritidsnämnden. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Göran Bergander (S), Helen Sellström-Edberg (S) och Johnny Edholm (S) inkommer med ett särskilt 
yttrande. Yttrandet biläggs protokollet som Bilaga E.  

Ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till nytt 

Bidragsreglemente för Nynäshamns kommun. Kommunens syfte med bidragsgivningen är att stötta 

föreningar och aktörer så att kommunens invånare ges möjlighet till aktivitet inom många olika 
områden, vilket stärker individen och ökar folkhälsan. Reglerna syftar till, att på ett enkelt sätt 

beskriva vilka bidrag som är möjliga att söka och vad man är berättigad till att söka. 
 

Förvaltningen anser att det är en fördel att reglementerat ska ersätta tre separata dokument för att 

underlätta hanteringen, både för tjänstepersoner och för medborgare. Förvaltningen har inget att 
tillägga angående innehållet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 

det till kultur- och fritidsnämnden.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 9 september, § 176 

 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Yrkanden 
Göran Bergander (S), Helen Sellström-Edberg (S) och Johnny Edholm (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag med tillägg av Bilaga E.  

Propositionsordning 
Förvaltningens förslag mot förvaltningens förslag med Göran Berganders (S), Helene Sellström-
Edbergs (S) och Johnny Edholms (S) tilläggsyrkanden enligt Bilaga E ställs under proposition.  

Proposition 
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag med Berganders (S), Sellström-
Edbergs (S) och Edholms (S) tilläggsyrkanden enligt Bilaga E.  
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Beslutsunderlag 
Remissversion - Nytt Reglemente för bidrag i Nynäshamns kommun, 2020-06-16 

Tjänsteutlåtande, 2020-08-27 

Skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 213/20 MSN/2020/1245/349 

Godkännande och utställning av ny renhållningsordning. 

Uppdaterad efter arbetsutskottet 2020-09-09 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  
 

1. godkänna förslag till ny renhållningsordning  

2. ställa ut ett förslag på ny renhållningsordning enligt Miljöbalken 15 kapitlet 42 §. Utställningen 
ska vara digital och under fyra veckor. 

3. delegera till miljö och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott att fatta fortsatta beslut gällande 
den nya renhållningsordningen.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att 
4. anta förslaget till ny renhållningsordning efter det att utställningen av förslaget är slutförd.  

Sammanfattning 
Ägarkommunerna har tillsammans med SRV återvinning AB tagit fram ett förslag på ny 

renhållningsordning som består av två delar, avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. Enligt 

Miljöbalken 15 kapitel 42 § ska renhållningsordningen ställas ut för granskning under minst fyra 
veckor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  

 

1. godkänna förslag till ny renhållningsordning  
2. ställa ut ett förslag på ny renhållningsordning enligt Miljöbalken 15 kapitlet 42 §. Utställningen 

ska vara digital och under fyra veckor. 
3. delegera till miljö och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott att fatta fortsatta beslut gällande 

den nya renhållningsordningen.  
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att 

4. anta förslaget till ny renhållningsordning efter det att utställningen av förslaget är slutförd.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 9 september, § 177 

 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Fredrik Sönnergren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Donald Löfving (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
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2020-09-22  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Utställning Avfallsplan Del 1  
Utställning Avfallsplan Del 2  

Utställning Avfallsplan Del 3  
Utställning Avfallsplan Del 4  

Utställning Avfallsplan Del 5  
Utställning Föreskrifter  
Tjänsteutlåtande, 2020-09-15 

Skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsen 
  



 

PROTOKOLL Sida 19(40) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-09-22  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 214/20 MSN/2020/0013/008 

Presentation om förstudier skolplatser 

Alf Olsson, förvaltningschef och Claes Kilström, fastighetschef gör en kort muntlig presentation. 
Presentationen kommer hållas mer ingående på temadagen den 22 september 2020.  
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Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-09-22  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 215/20 MSN/2019/2035/214 

Återremitterat ärende, angående ansvarsskada; 

skadeståndsanspråk mot Nynäshamns kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avvisa skadeståndsanspråket från tidigare 
fastighetsägaren till Sittesta 2:14. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Donald Löfving (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag och inkommer med ett särskilt yttrande. 
Yttrandet biläggs protokollet som Bilaga F.  

Hans-Owe Krafft (SN) deltar inte i beslutet och inkommer med ett särskilt yttrande. Yttrande biläggs 
protokollet som Bilaga G.  

Göran Bergander (S), Helen Sellström-Edberg (S) och Johnny Edholm (S) deltar inte i beslutet och 
inkommer med ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs protokollet som Bilaga H.   

Anna Evans (MP) deltar inte i beslutet.  

Donald Löfving (SD) reserverar sig beslutet.  

Sammanfattning 
Den tidigare fastighetsägaren till Sittesta 2:14 har yrkat på skadestånd av Nynäshamns kommun på 
grund av den skada och det lidande hen anser sig ha åsamkats på grund av kommunens 

handläggning och formella felaktigheter i samband med försäljningen av Sittesta 2:14. 
Förvaltningens bedömning är att inget skadestånd ska utgå. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avvisa skadeståndsanspråket från tidigare 
fastighetsägaren till Sittesta 2:14. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 9 september, § 179 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Maria Gard Günster (C), Bodil Toll (M), Fredrik Sönnergren (M), Patrik Appelkvist Larsson (C) och  
Öberg (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Donald Löfving (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 

förslag mot Donald Löfvings (SD) yrkande.  

Ajournering begärd.  

Votering begärd. 



 

PROTOKOLL Sida 21(40) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-09-22  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Voteringsproposition 

Ja-röst för bifall till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag om att avvisa 

skadeståndsanspråket från tidigare fastighetsägaren till Sittesta 2:14 och nej-röst för bifall till 

Donald Löfvings (SD) förslag till att avslå förvaltningens förslag.  

Voteringslista 

Nr Ordinarie Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Maria Gard Günster (C)  X   

2 Bodil Toll (M)  X   

3 Fredrik Sönnergren (M)  X   

4 Patrik Larsson (C)  X   

5 David Öberg (KD)  X   

6 Göran Bergander (S)    X 

7 Anki Lindeberg (S) Helen Sellström-Edberg (S)   X 

8 Johnny Edholm (S)    X 

9 Anna Evans (MP)    X 

10 Hans-Ove Krafft (SN)    X 

11 Donald Löfving (SD)   X  

 

Med 5 ja-röster mot 1 nej-röst finner ordförande (C) att miljö-och samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar att avvisa skadeståndsanspråket från tidigare fastighetsägaren till Sittesta 2:14. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Krav angående Sittesta, daterat 6 augusti 2018 

Kommunens yttrande, daterat 16 augusti 2018 
Preciserade krav, daterat 9 decemebr 2019 

Kommunens yttrande, daterat 19 december 2019 
Cunningham Lindseys bedömning, daterat 17 juni 2020 

Tjänsteutlåtande, 2020-08-27 

Skickas till 
Akten 

Fastighetsägarens juridiska ombud 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-09-22  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 216/20 MSN/2020/1263/214 

Planuppdrag för detaljplan del av Själv 5:73 och Själv 5:14 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att påbörja detaljplaneprövning för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14 enligt plan- och 
bygglagen 2010:900 (i dess lydelse efter 1 januari 2015). 

Reservationer och särskilda yttranden 
Hans-Owe Krafft (SN) yrkar avslag till förvaltningens förslag och inkommer med ett särskilt yttrande. 
Yttrande biläggs protokollet som Bilaga I.  

Hans-Owe Kraffts (SN) reserverar sig beslutet.  

Göran Bergander (S), Helen Sellström-Edberg (S) och Johnny Edholm (S) reserverar sig beslutet.  

Sammanfattning 
Det har inkommit en förfrågan till Nynäshamns kommuns kommunstyrelseförvaltning om 
exploatering för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14. Sökande vill pröva möjligheten för en 

exploatering avsedd för bostadsändamål och lokaler. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att påbörja detaljplaneprövning för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14 enligt plan- och 
bygglagen 2010:900 (i dess lydelse efter 1 januari 2015).    

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 9 september, § 178 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
Hans-Owe Krafft (SN) yrkar avslag till förvaltningens förslag.  

Fredrik Sönnergren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Göran Bergander (S), Helen Sellström-Edberg (S) och Johnny Edholm (S) yrkar bifall till Sorundanets 
avslagsyrkande.  

Anna Evans (MP) yrkar bifall till Sorundanets avslagsyrkande.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 

förslag mot Hans-Owe Kraffts (SN) yrkande.  

Proposition 
Ordförande (C) ställer förvaltningens förslag mot Kraffts (SN) yrkande och finner bifall för 

förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Start-PM 

Översiktskarta 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-24 

Skickas till 
Akten 
Sökanden 
Handläggaren 
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Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-09-22  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 217/20        MSN/2020/1277/234 

Oxnö 8:21, Västra Skogsvägen 28, Oxnö, Torö – Ansökan om 

bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 
(garage). 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 

Bygglov beviljas för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad (garage) med stöd av 9 kap. 

31 § PBL. 

Kontrollansvarig 
Som kontrollansvarig, certifierad med behörighet N enligt 10 kap. 9 § PBL, godtas  

Avgifter 
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 3, s. 7, fastställd av kommunfullmäktige 

och faktureras separat.  

Avgiften för beslutet är 29 500 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 

började löpa 2020-08-03 och beslut fattades 2020-09-22, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister 

för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 

bygglagen(2010:900). 

 

Summa avgifter  29 500 kronor 

Föreskrifter för bygglov 
Fasader med liggande träpanel avfärgas i svart/grå järnvitriol, kulör lik NCS S2502-Y, tak beläggs 

med ”obehandlad” plåt. 

Sprängning av berg bör undvikas. 

Om marknivåer ändras i förhållande till nybyggnadskartan/ markplaneringsritning så att fastställda 

sockelhöjder/nivå färdigt golv ändras ska uppgifter om nya höjder inlämnas och godkännas av miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Markutfyllnad/ markschakt ska samordnas med angränsande fastigheter. 

Upplysningar 
Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och avslutats inom 

fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

Åtgärden får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § 

PBL samt tidigast fyra veckor efter det att beslut om lov har kungjorts enligt 9 kap. 42 a § PBL.  

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta bygglovenheten för att boka tid för samråd på e-

postadress bygglov@nynashamn.se eller på telefon 08-520 680 00. Vid samrådet ska följande 

punkter behandlas enligt 10 kap 19§ PBL: 

mailto:bygglov@nynashamn.se


 

PROTOKOLL Sida 25(40) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-09-22  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

1.arbetets planering och organisation, 

2.byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in, se även 

10 kap 6-8 §§ PBL och BBR 2:31. 

3.hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd, 

4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder. 

5.behovet av färdigställandeskydd eller bankgaranti, se även Lagen om färdigställandeskydd 

2014:227  

6.behovet av utstakning 

7.byggnadsnämdens behov av ytterligare handlingar inför beslut av kontrollplan eller startbesked 

-dagvattenhantering, se BBR 6:642 och BBR 6:643. 

-vid begäran konstruktionsritningar enligt EKS10, se avdelning A.  

-vid begäran geoteknisk undersökning/rekommenderad grundläggning  

8.behovet av ytterligare sammanträden.  

Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov lämnas in till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. För mer information se: 

http://www.nynashamn.se/Bygga-bo-och-miljo/Kartor-och-matning/Bestall-mattjanster.html  

För närmare uppgifter om utstakning och lägeskontroller kan ni kontakta kart- och mätenheten på 

e-post: kartor@nynashamn.se eller telefon 08-520 680 00. 

Enskilt avlopp eller ändring av befintlig avloppsanordning får inte utföras utan tillstånd från 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

Dagvattnet ska i normalfallet omhändertas inom fastigheten. Ändring av det naturliga 

dagvattenflödet får inte göras om det innebär negativa konsekvenser för omgivande mark, 3 kap. 3 

§ jordabalken. 

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL, om inte 

byggnadsnämnden beslutar annat.  

Blankett för slutanmälan finns att hämta på www.nynashamn.se 

Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF), lagen om 

kulturminnen m.m. (KML). 

Tillstånd för enskilt avlopp ska inhämtas från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

Fast fornlämning får enligt 2 kap. 1 och 10 §§ Lagen om kulturminnen m.m. inte ändras utan 

tillstånd från länsstyrelsen. Sökanden ansvarar för att tillstånd söks för såväl registrerad fornlämning 

som ny fornlämning om sådan skulle framkomma under åtgärdernas genomförande. 

Anordnande av ny utfart mot allmän väg fodrar tillstånd från Trafikverket. 



 

PROTOKOLL Sida 26(40) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-09-22  
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Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

Ärendet 
Ansökan om nybyggnad av fritidshus i 1 våning med en byggnads- och bruttoarea om ca 122m² 

samt nybyggnad av komplementbyggnad (garage) om 25 m² byggnads- och bruttoarea. I tidigare 

ärende (MSN/2020/0571) finns beslut om strandskyddsdispens och tomtplatsavgränsning. Se bilaga 

A och C. 

Ytuppgifter 

o Bruttoarea: 147m² 

o Byggnadsarea: 147m² 

o Boarea: 109m² 

o Antal nya bostäder/lägenheter: 1 

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 

Strandskydd gäller 100 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap. 13 § MB.  

Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt MB: 

– Kustområdena och skärgården, 4 kap. 1,2 och 4 §§ MB. Åtgärder får inte vidtas som påtagligt 

skadar natur- och kulturvärdena på platsen. Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska 

särskilt beaktas. 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanför områden med detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 

Gällande översiktsplan antagen 2012, kustplanen fastställd 2002.  

Grannhörande 

Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga negativa synpunkter har inkommit.  

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats i ansökan. 

Bedömning enligt plan- och bygglagen 

Förslaget bedöms uppfylla kraven enligt 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 

12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. Bygglov kan därmed tillstyrkas med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

 
Bygglov beviljas för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad (garage) med stöd av 9 kap. 

31 § PBL. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 9 september, § 180 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, 2020-09-01  

 

Handlingar som tillhör beslutet är:  
1 situationsplan  

2 ritning huvudbyggnad  
6 ritning komplementbyggnad (garage)  

Ansökan  
 

Bilagor  
Beslut (2020-06-16),om dispens från strandskyddsbestämmelserna med tomtplatsavgränsning, 
MSN/2020/0571/267B  

Beslut (2014-04-02) i vattendom från Mark- och miljödomstolen, M 5457-11, gällande uttag av 
grundvatten.  

Situationsplan med tidigare beslutad tomtplatsavgränsning  
Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare 

Skickas till 
Akten 
Sökanden 

Beslutet delges 

Fastighetsägarna Oxnö 8:21 

 

Kopia för kännedom 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

Kontrollansvarig 

 

Underrättelse via brev genom kopia på kungörelse 

Grannar eller kända sakägare utan invändningar 

Kungörelse 

Kungörelse sker i post- och Inrikes tidningar 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till 

överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i 

Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn. Skrivelsen måste ha inkommit till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet. Kungörelse 

sker i Post- och inrikes Tidningar för grannar och okända sakägare. Överklagandetiden är 4 veckor 

från kungörelsedatum. 

Upplysning 

All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun; e-post, vanlig post eller fax, blir allmän 

handling. I och med att du skickar in ett meddelande till kommunen kommer kommunen även att 

behandla vissa personuppgifter om dig. 

Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR 
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§ 218/20  

Diskussion om lokalisering på jordbruksmark 

Rikard Strandberg, t.f. bygglovchef och Alf Olsson, förvaltningschef för en diskussion med nämndens 
förtroendevalda.  
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§ 219/20        MSN/2020/0014/008  

Delegationsrapport 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen redovisar fattade beslut med stöd av 7 kap 5 § kommunallagen.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut. 
 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag  
Delegationsrapport 2020-08-18 – 2020-09-14 

Skickas till 
Akten 
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DELEGATIONSRAPPORT 
2020-08-18 – 2020-09-14 

Ansvarig enhet Ärende Delegationspunkt Beslut 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1308/227 Anmälan 

nybyggnad 
komplementbostadshus 

8.2.17 

Beslut anmälan återtas 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1397/227 Rivning 
garage bygglov nybyggnad 

garage 

8.2.17 
Beslut ansökan återtas 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1377/227 Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad 8.2.17 

Beslut om anmälan återtas 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1242/236 

Rivningsanmälan rivning av 

brygga 

8.2.17 

Beslut om anmälan återtas 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1370/237 Bygglov 

nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad - garage 
8.2.17 

Beslut om ansökan återtas 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/0514/221 Klagomål - 

Döda träd på fastigheten 
Lindholmen 1:34 

5.4.4 

Beslut om att lämna yttrande 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1372/227A Bygglov 
tillbyggnad komplementbyggnad 

garage/förråd 
8.2.17 

Beslut om att återta ansökan 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1083/234A Bygglov 

tillbyggnad fritidshus 8.2 
Beslut om bygglov 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1320/229 Bygglov 

uppställning sopskåp 8 
Beslut om bygglov och 

startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1185/227A Bygglov 

tillbyggnad komplementbyggnad 8 
Beslut om bygglov och 

startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1347/237A Bygglov 
tillbyggnad enbostadshus - 

uterum 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0322/229 Bygglov - 
tillbyggnad industri- och 

handelsbyggnad- balkong 
8 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1381/231A Bygglov 
fasadändring/väsentlig utvändig 

ändring - inglasning av balkong 
8 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1396/233B Bygglov 

nybyggnad plank 8 
Beslut om bygglov och 

startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/0577/234A Bygglov 

tillbyggnad - Fritidshus 8 
Beslut om bygglov och 

startbesked 
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Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1388/227 Bygglov 

nybyggnad komplementbyggnad 
skjul och skärmtak 

21.9 

Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1362/227 Bygglov 
nybyggnad komplementbyggnad 21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1358/235 

Förhandsbesked nybyggnad två 

enbostadshus - Lundby 1:15 
21.9 

Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1350/267B 

Strandskyddsdispens tillbyggnad 
fritidshus 

21.9 

Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1345/237A Bygglov 
fasadändring/utvändig ändring 

enbostadshus 
21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1381/231A Bygglov 

fasadändring/väsentlig utvändig 

ändring - inglasning av balkong 
21.9 

Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1346/237 Bygglov 

nybyggnad enbostadshus och 
komplementbyggnad garage 

21.9 

Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1409/226 Anmälan 
installation av eldstad 21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1389/237A Bygglov 
fasadändring , utvändig ändring 

av enbostadshus 
21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/0994/237 Bygglov 

nybyggnad fritidshus 21.9 
Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1403/227A Bygglov 

tillbyggnad 
komplementbyggnad- garage 

21.9 

Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1417/267B 
Strandskyddsdispens nybyggnad 

komplementbyggnad- garage 
21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1423/233B 

Tidsbegränsat bygglov 

nybyggnad bullerskärm 
21.9 

Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1413/231A Bygglov 

ändrad användning- lokal till 
bostad 

21.9 

Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1489/227A Bygglov 
tillbyggnad 

komplementbyggnad- gäststuga 
21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 
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Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1443/287 Bygglov 

tillbyggnad enbostadshus- altan 
med tak 

21.9 

Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1190/227 Bygglov 
nybyggnad komplementbyggnad 

- garage 
21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1370/237 Bygglov 

nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad - garage 

21.9 

Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1173/235 

Förhandsbesked nybyggnad av 
enbostadshus 

8.2.19 

Beslut om förlängd 

handläggningstid 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0795/229 Bygglov 
nybyggnad stall 8.2.19 

Beslut om förlängd 
handläggningstid 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/0740/229 Bygglov - 

badstrand, badbryggor, 

parkering och utegym 
8.2.19 

Beslut om förlängd 

handläggningstid 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/0579/220A Anmälan 

nybyggnad - 
Komplementbyggnad - 

Attefallshus 

8.2.19 

Beslut om förlängd 

handläggningstid 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2018/0863/232 Bygglov - 
nybyggnad - teknikbyggnader 

Kalvö 1:11, 1:25 
8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1231/237A 

Inglasning av altan 8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2016/0988/231 Bygglov 

nybyggnad av flerbostadshus 8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

 

8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/0691/236 Ansökan - 

Rivningslov - Uthus 8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1256/232A 

Återuppbyggnad av brandskadad 
industribyggnad 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0629/234A Anmälan 
tillbyggnad fritidshus - uterum 8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1847/227A Bygglov - 
Tillbyggnad av 

komplementbyggnad 
8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/0157/233A Bygglov 

uppsättande skylt 8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/0960/227A Anmälan 

nybyggnad - 
komplementbyggnad  - garage 

8.3.12 

Beslut om slutbesked 
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Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1100/226 Anmälan 

installation av eldstad 8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0952/227 Anmälan - 
installation av eldstad i 

bastubyggnad 
8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1280/226 Anmälan 

installation av eldstad och 

rökkanal 
8.3.12 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2017/0655/237A Utvändig 

ändring enbostadshus 8.3.12 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/0989/227 Bygglov 

nybyggnad stall 8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1294/227 Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad 8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1115/220A Anmälan 
nybyggnad 

komplementbostadshus 
8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1348/226 Anmälan 

tillbyggnad enbostadshus 
uterum - installation av eldstad 

och rökkanal 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1120/237A Anmälan 
tillbyggnad enbostadshus 8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1017/234A Anmälan 
tillbyggnad fritidshus - växthus 

Attefall 
8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1165/220A Anmälan 

tillbyggnad fritidshus 8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1131/236 Rivningslov 

rivning av förskola 8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2015/1319/234 Nybyggnad 

av enbostadshus – fritidshus - 
Strandskyddsdispens 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1404/227 Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad 8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1336/237A Anmälan 

tillbyggnad enbostadshus - 

Attefall 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1454/227 Anmälan 

nybyggnad 

komplementbyggnad- gäststuga 
8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1456/220A Anmälan 

tillbyggnad fritidshus 8.3 
Beslut om startbesked 
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Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1409/226 Anmälan 

installation av eldstad 8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1145/227 Bygglov 
nybyggnad 

komplementbyggnad- garage 
8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1455/237A Anmälan 

tillbyggnad fritidshus 8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1314/226 Anmälan 

installation eldstad (vedeldat 
bastuaggregat) 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1437/239 Anmälan 

om fasadändring 8.2.17 
Beslut om återtagen anmälan 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2018/1119/227A 
Tillbyggnad enbostadshus 8.2 

Beslut om ändrat bygglov 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2017/0538/237 Nybyggnad 
av enbostadshus och garage 8.2.17 

Beslut ärendet avslutas 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/0888/229 

Bunkeranläggning 
8.3.12 

Förlängning av interimistiskt 

slutbesked, gäller till 21 

december 2020 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1878/221 Eventuell 

olovlig byggnation - arrende 56 8.4.8 
Klagomål lämnas utan påföljd 

och ingripande 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2016/0711/221 Ovårdad 
tomt 8.4.8 

Klagomålet lämnas utan 
ytterligare åtgärd 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1384/220A Anmälan 
nybyggnad 

komplementbostadshus 21.9 

Kommunicering av förslag till 
beslut med föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/1487/234A Bygglov 

tillbyggnad fritidshus 
21.9 

Kommunicering av förslag till 

beslut med föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1472/233 Bygglov 
tillbyggnad fritidshus 

21.9 

Kommunicering av förslag till 
beslut med föreläggande om 

komplettering 

Fastighet MSN/2020/1523/292 Nynäsgård 

1:8 - Ishallen & Kvarnängshallen 
Utbyte brandalarmanläggning 

2.8 

Nynäsgård 1:8 - Ishallen & 

Kvarnängshallen 
Delegationsbeslut - Utbyte av 

brandalarmanläggning 
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Fastighet MSN/2020/1521/291 Linnea 46 - 

Svandammsskolan 
Byte ventilationsaggregat, 

ommbyggnad värmesystem 

2.8 

Linnea 46 - 

Svandammsskolan 
Delegationsbeslut - 

Energieffektivisering, Byte av 
ventilationsaggregat, 

ommbyggnad av 
värmesystem. 

Stadsmiljö MSN/2020/1427/517 
Grävtillstånd och TA-plan - 

Mejerivägen , Ösmo 
7.10 

Delegationsbeslut -  Godkänd 
ansökan om grävtillstånd och 

TA-plan - Mejerivägen , Ösmo 

Stadsmiljö MSN/2020/1426/517 

Grävtillstånd och TA-plan - 
Krokvägen, Nynäshamn 

7.10 

Delegationsbeslut - Godknd 

ansökan om grävtillstånd och 
TA-plan - Krokvägen, 

Nynäshamn. 

Stadsmiljö MSN/2020/1555/517 Schaktlov - 

Järnvägsparkeringen, 

Svandammsparken 
7.10 

Delegationsbeslut - Godkänd 

ansökan gräv + TA plan 

Stadsmiljö MSN/2020/1463/517 

Grävtillstånd - Estögången 4B 
utmed Änggatan, grönyta. 

7.10 

Delegationsbeslut - Godkänd 

ansökan om grävtillstånd - 
Estögången 4B utmed 

Änggatan, grönyta. 

Stadsmiljö MSN/2020/1400/517 

Grävtillstånd - Nynäsvägen, 

Centralgatan och Idunvägen, 
Nynäshamn 

7.10 

Delegationsbeslut - Godkänd 

ansökan om grävtillstånd - 

Nynäsvägen, Centralgatan 
och Idunvägen, Nynäshamn, 

TA-plan och schaktlov 

Stadsmiljö MSN/2020/1535/517 

Grävtillstånd Centralgatan 
utanför Handelsbanken, internt 

Stadsmiljö 7.10 

Delegationsbeslut - Godkänd 

ansökan om grävtillstånd 
Centralgatan utanför 

Handelsbanken, internt 

Stadsmiljö 
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Stadsmiljö MSN/2020/1432/517 

Grävtillstånd och TA-plan - 
Telegrafgatan, Nynäshamn 

7.10 

Delegationsbeslut - Godkänd 

ansökan om grävtillstånd och 
TA-plan - Telegrafgatan, 

Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2020/1418/517 

Grävning/Schaktning i allmän 
platsmark - Byte dagvattenbrunn 

Vikingavägen Lövlundsvägen , 

internt Stadsmiljö 
7.10 

Delegationsbeslut - Godkänd 

ansökan om tillstånd - 
grävning/Schaktning i allmän 

platsmark - Byte 

dagvattenbrunn Vikingavägen 
Lövlundsvägen, med TA-plan,  

internt Stadsmiljö 

Stadsmiljö MSN/2020/1480/517 Ansökan - 

Ta-plan - Rappstavägen 1, 
Sandtorpsvägen 10E 

7.10 

Delegationsbeslut - Godkänd 

tillståndsansökan 
Nynäsvägen/Rappstavägen, 

Ta-skiss 

Sadsmiljö MSN/2018/1876/339 

Upprustning yttre miljö 
Stadsmiljöavdelningen 

2.8 

Delegationsbeslut – 

Tilläggsbeslut investering 
IV440039 
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§ 220/20        MSN/2020/0007/008  

Meddelanderapport 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning  
Meddelanden, inklusive lantmäterimeddelanden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag  
Meddelanderapport 2020-08-14 - 2020-09-14 

Skickas till 
Akten 
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§ 221/20  

Rapporter från politiker 
Inget noterat.  

  



 

PROTOKOLL Sida 39(40) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-09-22  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 222/20  

Rapport från förvaltningschefen 
Alf Olsson, förvaltningschef, rapporterar kort om aktuella frågor som behandlas på förvaltningen.  
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§ 223/20  

Rapport från Samordningsgruppen för 

samhällsbyggnadsprocessen 
Inget noterat.  

 



Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA 
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-09-22 

Remissvar angående Nynäshamns kommuns kulturprogram 2021-2024 

Bakgrund 
Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Nynäshamns kommuns 
kulturprogram 2021-2024, remissversion 2020-06-16.  

Yrkande 
Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti anser att kulturprogrammet  i huvudsak är bra, men vi 
bedömer att förvaltningens förslag till förbättringar är viktiga och yrkar bifall till dessa. Dessutom vill vi 
göra följande tilläggsyrkande:  

1. I programmet beskrivs kulturens viktiga betydelse för alla och också att ”kulturen ska vara tillgänglig 
för alla”. Barn och unga samt äldre lyfts fram som speciellt viktiga grupper och i programmet 
beskrivs hur dessa gruppers behov kan/bör mötas. 

Vi anser att programmet har exkluderat en viktig grupp och det är våra invånare med någon form av 
funktionsvariation. Denna grupp bör naturligtvis finnas med som särskilt prioriterad i programmet 
och vi anser att programmet inte är komplett utan detta tillägg.  

Som grund för programmet nämns de Nationella kulturpolitiska målen. Dessa kulturpolitiska mål 
beskriver också tydligt att en viktig målsättning i landets kommuner är att kulturlivet ska bli mer 
tillgängligt för personer med funktionsvariation. Det gäller både barn, unga, vuxna och äldre. Det 
ska vara möjligt att på lika villkor kunna välja att utöva, uppleva och ta del av konst och kultur. Alla 
ska kunna ta del av och utöva kultur oavsett funktionsförmåga.  

En samhällsgemenskap med mångfald som grund utformas så att människor med 
funktionsvariation i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet, däribland kulturen. I kulturpolitiken 
ska vi sträva mot inkludering och tillgänglighet för alla; både fysisk och kognitiv tillgänglighet. 
Förutsättningar för att arbeta tillsammans med kulturen som gemensam nämnare bör skapas. Som 
kulturaktör är det viktigt att ta reda på vad som krävs när det gäller tillgänglighet för att 
verksamheten eller miljön ska göra det möjligt att deltaga för personer med funktionsnedsättning. 
Med anledning av ovanstående, anser vi att man inte kan utesluta denna grupp i vår kommuns 
kulturprogram. Det finns mycket att arbeta på för att ”kulturen ska bli till för alla” och då måste de 
specifika målen för denna grupp belysas i en långsiktig planering. 

2. I programmet saknar vi också mål när det gäller att sprida ut kulturen likvärdigt i alla våra 
kommundelar. Detta nämns ingenstans i programmet. Kulturen ska vara till för alla, men alla kan 
inte ta sig till orten Nynäshamn. Invånarna bör få tillgång till kulturen i närheten av bostaden, i ett 
alternerande system kommundelar emellan. Det är särskilt viktigt för barn, personer med 
funktionsvariation och äldre. Vi behöver få ut kulturen från orten Nynäshamn och till landsbygdens 
orter och skapa ett likvärdigt utbud så långt det är möjligt. Detta bör stå som ett eget formulerat mål 
i kulturprogrammet. 

Bilaga A
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3. På flera ställen i kulturprogrammet står det bara Nynäshamn. Eftersom vår kommun Nynäshamn 
och orten Nynäshamn har samma namn, behöver det tydliggöras när det är kommunen respektive 
orten som avses. 
 

4. På sidan 3, tredje stycket under rubriken Kulturprogram - betydelse, anser vi att följande 
formulering bör bytas ut: “Inom varje prioriterat område i programmet ska hänsyn tas till 
tillgänglighet, jämställdhet och minoriteter, … “ och ersättas med: “Varje prioriterat område i 
programmet ska inriktas mot inkludering för att främja tillgänglighet, jämställdhet och minoriteter …” 
 

5. På sidan 4, under rubriken Kulturvanor, andra stycket, föreslår vi att följande formulering ändras: 
“Vårt mål är att socioekonomiska faktorer inte ska exkludera invånarna i Nynäshamn från att delta i 
ett levande kulturliv.” Vi föreslår i stället följande: “Vårt mål är att få alla invånarna i vår kommun att 
delta i ett levande kulturliv, oavsett socioekonomiska faktorer etc.” 
 

6. På sidan 4, men under rubriken Värderingar och i avsnittet Våra identiteter, önskar vi att följande 
formulering ändras: … och ibland kan våra fördomar mot andra minska.” Vi föreslår i stället: “ … 
vilket bidrar till att våra fördomar mot andra minskar eller till och med försvinner. 
 

7.  Om alla barn, ungdomar och äldre i vår kommun ska inkluderas i kulturprogrammet, måste det 
finnas verksamhet åtminstone i alla kommundelar och helst på ännu fler platser. 
 

 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 

 
Hans-Ove Krafft 
 
Ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
samt ersättare i Kommunfullmäktige 



Nynäshamn 2020.09.22 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Ärende 210/20  

Yttrande över remiss – Nynäshamns Kulturprogram 

Socialdemokraterna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hänvisar till partiets 
yttrande i kommunstyrelsen för detta ärende (bifogas) 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Göran Bergander (S) 

Gruppledare i MSN 

Ärendet 

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen har givits möjlighet att inkomma med ett remissvar på 
kultur- och fritidsnämndens Kulturprogram 2021-2024 för Nynäshamns kommun och vill lämna 
följande synpunkter. 

Yttrande 
Socialdemokraterna ser i grunden positivt på att kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett 

förslag till kulturprogram, men anser att avdelningens förslag saknar en hel del i övrigt att önska. 
Socialdemokraterna är av uppfattningen att programmet omarbetas för att istället konkret 
fokusera på den lokala utvecklingen som skall omfatta varje kommundel. 

Socialdemokraternas uppfattning är att kunskap och kultur är verktyg för människors personliga 

utveckling. Det är redskap för samhällets utveckling i stort och vår gemensamma välfärd. 
Kunskap och kultur ger människor möjlighet att vidga sina perspektiv och frigöra sina tankar, 
vilket skapar tankekraft. Vår vision är att Nynäshamns arbete med allt det som innefattas i 
kulturbegreppet leder till att kommunen år 2030 anses som den regionala ledaren i kulturfrågor. 

Bilaga B



 
I det förslag som föreligger saknas en tydlig vision för den framtida utvecklingen där man utgår 

från ett aktuellt läge. De enda mål som omnämns är de nationella kulturpolitiska mål som tagits 
fram på riksplanet och som i mycket ringa grad förpliktigar till lokala initiativ. Därför är 
Socialdemokraterna av uppfattningen att programmet omarbetas för att istället fokusera på den 
fortsatta lokala utvecklingen som omfattar varje kommundel. Programmet skall anknyta till mål -

och budgetarbetet, där målarbetet bryts ner i handlingsprogram, årliga verksamhetsplaner med 
avsatta ekonomiska medel. 

Det förslag till kulturprogram som föreligger idag ter sig tyvärr både tandlöst och väl intetsägande 
utan några som helst klara och tydliga ambitioner och riktlinjer inför framtiden. Nynäshamns 

kommun både kan och vill bättre! 

 

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 
 

 

 

 

 



Nynäshamn 2020.09.22 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Ärende 211/20 

Svar på remiss – Nynäshamns kommuns idrottsprogram 2021-2024 

Socialdemokraterna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hänvisar till 
partiets yttrande i kommunstyrelsen för detta ärende (bifogas) 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Göran Bergander (S) 

Gruppledare MSN 

Starka tillsammans 

Socialdemokraterna tackar för möjligheten att svara remiss – Nynäshamns kommuns 
idrottsprogram 2021-2024. En remiss är ett bra verktyg för att begära in yttrande från 
intresseorganisationer samt politiska partier. Vid genomgång av remissvar kan ansvarig 
myndighet besluta att revidera, avsluta liggande förslag eller kompletterande förslaget med andra 
förslag. 

Det remissförslaget om idrottsprogram för perioden 2021-2024 saknar är ett helhetsperspektiv på 
Nynäshamns medborgares fritid, samt en direkt koppling till bostadsorten ur ett 
landsbygdsperspektiv. Ett idrottsprogram skall utgöra grund för alla nämnder, styrelser, 
förvaltningar samt bolag hur de ska kunna bidra till att förverkliga mål som ska beskrivas i 
programmet. Därför behöver mål och effekter omarbetas i det föreslagna programmet. 

Socialdemokraterna anser att programmet ska påverka alla kommunala aktörers egna 
styrdokument och resursfördelning inklusive kommunens budget.  Den påverkan programmet får 
ska utmynna i att förbättra folkhälsan genom en aktiv fritid. 

Bilaga C



 
Idrottsprogrammet behöver ge svar på varför ett idrottsprogram behövs? Hur kommunen avser 
att arbeta med programmet? Hur programmet ska implementeras i nämnder, styrelser, 
förvaltningar samt bolag. Hur programmet ska erbjudas i hela kommunen? Hur ska evenemang 
hanteras? Samverkan mellan skola, idrott och fritid? Hur programmet riktar sig till de åldersrika? 
hur programmet riktar sig till rörelsehindrade? 

Socialdemokraterna kan inte finna svar på några av dessa frågor i Nynäshamns kommuns 
idrottsprogram för perioden 2021-2024. Varför programmet behöver omarbetas samt skickas ut 
på ny remissrunda till intresseorganisationer och politiska partier.  

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 
 

 

 

 

 



Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA 
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-09-22 

Remissvar angående Nynäshamns kommuns idrottsprogram 2021-2024 

Bakgrund 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Nynäshamns kommuns 
idrottsprogram 2021-2024, remissversion 2020-06-16.  

Yrkande 
Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti anser att i huvudsak är idrottsprogrammet bra, men vi bedömer att 
förvaltningens förslag till förbättringar är viktiga och yrkar bifall till dessa. Dessutom vill vi göra följande 
tilläggsyrkande:  

1. På flera ställen i idrottsprogrammet står det bara Nynäshamn. Eftersom vår kommun och orten Nynäshamn
har samma namn, behöver det tydliggöras att när det är vår kommun respektive orten som avses.

2. På sidan 3, under rubriken Inledning, andra stycket, finns inte vuxna med alls?

3. På sidan 4, under rubriken Idrottsförening, saknas också vuxna. Vuxna kan ju också vara med i en
idrottsförening.

4. På sidan 3, under rubriken Inledning, tredje stycket, andra meningen, finns flera olyckliga och
missvisande formuleringar: “Ett av våra största utmaningar är att möta ett förändrat föreningsliv där många 
väljer att sluta röra på sig i tidig ålder. Den ökade digitaliseringen bidrar också till att fysisk aktivitet minskar 
hos både barn och vuxna.” Vi ställer oss tveksamma till att det är ett aktivt val att sluta röra på sig. Däremot 
kan resultatet vara att många inte rör på sig som tidigare. Det är inte digitaliseringen i sig som är problemet 
utan snarare hur man använder digitala verktyg. Detta behöver därför omformuleras. 

5. På sidan 3, under Vision, skulle vi önska ett tillägg i den andra meningen: “Det finns idrottsanläggningar
och mötesplatser för aktivitet i hela vår kommun där människor kan träffas över gränser.” (tillägget
kursiverat).

6. På sidan 5, under Mål, Så når vi dit: Ska inte även vuxna ha möjligheter att utbilda sig till ledare?

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

Hans-Ove Krafft 

Ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
samt ersättare i Kommunfullmäktige 

Bilaga D



Nynäshamn 2020.09.22 

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 

Ärende 212/20 

Remisssvar – Reglemente för bidrag i Nynäshamns kommun 
Socialdemokraterna i miljö-och samhällsbyggnadsnämnden hänvisar till partiets 
yttrande i kommunstyrelsen för detta ärende (bifogas) 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Göran Bergander (S) 

Gruppledare i MSM 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har skickat ut en revidering av bidragsreglementet på remiss och 
kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig. Bidragsreglementets syfte är att beskriva vilka 
bidrag som finns att tillgå samt vilka bidrag föreningar är berättigade att söka. Reglementet gäller 
för föreningar, privatpersoner ekonomiska föreningar och studieförbund.  

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen har några synpunkter. 

Socialdemokraternas bedömning 

Det framgår inte av ärendet vad ursprunget till revideringen är, därmed är det oklart vad man vill 
uppnå med en ny revidering. Detta bör förtydligas då det är av största vikt för att förstå innehållet 
i revideringen och sammanhanget till dess genomförande. Syftet med revideringen bör tydligt 
framgå. Det är också en förutsättning för att ett värdigt remissvar ska kunna genomföras.  

Exempelvis har Socialdemokraterna andra funderingar om att det bland annat under punkt 3.3 
och 3.4 saknas tydliga villkor för vad som krävs för att få respektive bidrag beviljat. Under punkt 
3.4 med rubriken “Startbidrag” står att “startbidrag kan nekas till förening som kommunen 
bedömer har dåliga förutsättningar för att kunna övergå till löpande verksamhet”. Med det i 
åtanke bör det framgå vad villkoren är för att föreningarna i sin tur ska ha möjlighet att uppnå bra 
förutsättningar.  

Bilaga E



 
Socialdemokraterna önskar att revideringen kompletteras med en tydlig bakgrundsbeskrivning till 
revideringen och ett syfte med revideringen, för att kommunstyrelsegruppen ska kunna ge ett 
värdigt remissvar.  

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 
 

 

 

 

 



 Särskilt yttrande samt ställningstagande från Sverigedemokraterna till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gällande Sittesta 2:14.

Sverigedemokraterna yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut, samt 
yrkar att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar sitt ansvar och går 
skadeståndsanspråket tillmötes. 

Bakgrund:

Sverigedemokraterna har tagit del av information i och runt detta ärendet, de yrkanden vi gör 
bottnar i hur man har hanterat ärendet från start och till dagens datum, vi har tittat på delen 
myndighetsutövning, vi har även tagit del av att man använder sig av kommunens 
försäkringsbolag och att man följer en rutin som är framtagen av tjänsteman 2019, en rutin 
som inte får praktiseras i ärenden av denna art. 

Man har valt att inte följa kommunfullmäktiges ”policy för klagomålshantering” som 
klubbades år 2002, en policy som beskriver hur klagomål bör/skall hanteras i Nynäshamns 
kommun.

Denna historiebeskrivning leder då oss in på kommunallagen, en lag som ligger under 
regeringsformen som beskriver vad vi inom politiken och offentlig förvaltning har att rätta oss
efter. ”Makten utövas under lagarna.”

I detta ärendet är det politiken som beslutar inriktningen emot enskilda invånare i 
Nynäshamns kommun.

Hur man har hanterat detta ärendet är under all kritik, som ledamot i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden så tar jag helt avstånd från denna typ av hantering, det lyser 
kränkande behandling av enskild invånare i vår kommun och det måste upphöra omgående.

Donald Löfving, Ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

___________________________________

Sverigedemokraterna Nynäshamn 2020-09-22

Bilaga F



 



Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA 
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-09-22 

Särskilt yttrande beträffande ansvarsskada Sittesta, ärende 215 

Vi har tagit del av den information som vår kommun tillhandahållit. Som vi uppfattar det står ord mot ord 
och det går inte att bedöma vad som är rätt och fel. Dessutom har ärendet pågått under en längre tid. 

Vi bedömer att förvaltningens dokumentationen är bristfällig och osammanhängande vilket är mycket 
olyckligt ur både ett myndighetsperspektiv och ett invånarperspektiv. Vi har tidigare sett liknande fall med 
bristande dokumentation och understryker vikten av att förvaltningen stärker sin rutiner kring möten och 
dokumentation. 

Vi deltar ej i beslutet gällande rubricerade ärende. 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

Hans-Ove Krafft 

Ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
samt ersättare i Kommunfullmäktige 

Bilaga G



2020-09-18 

Särskilt yttrande 215/20 

Ärende: 215/20 Yttrande ansvarsskada 
Socialdemokraterna kommer inte att delta i beslutet av detta ärende. 

Efter att vi noga läst igenom all tillgänglig dokumentation i ärendet så anser vi att man inte helt kan 
utesluta att den klagande skulle kunna vinna bifall i åtminstone några delar i detta ärende. 

Även om det kanske inte är sannolikt att den klagande skulle vinna bifall för alla delar. 

I många avseenden står ord mot ord och det går inte på grundval av den dokumentation som 
presenteras för en utomstående att avgöra vad som är fakta och inte, då det även gått lång tid sedan 
de första mötena skede och dokumentationen är bristfällig och inte sammanhängande, avstår vi från 
att ta ställning i denna fråga. 

Vi önskar att förvaltningen ser över sina rutiner så att medborgarnas rättigheter blir säkerställda i 
liknande ärenden i framtiden.   

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Göran Bergander 

Gruppledare MSN (S)  

Bilaga H



Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA 
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-09-22 

Avslagsyrkande gällande planuppdrag för detaljplan del av Själv 5:73 och del av Själv 
5:14 

Vi anser att det i första hand behövs en övergripande plan för Segersäng och Stockholmsmarken mellan 
Ösmo och Landfjärden. Om den föreslagna marken bebyggs, kommer det att hindra annan viktig 
utveckling, bl.a. behov av utökad parkering när västra Segersäng ska utvecklas och som infartsparkering 
för norra Sorunda, Landfjärden och kringliggande orter.  

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

Hans-Ove Krafft 

Ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
samt ersättare i Kommunfullmäktige 

Bilaga I
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