
 

 

PROTOKOLL  Sida 1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2020-03-31   
 

      
     
 

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 

Beslutsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-03-31 
Anslaget sätts upp: 2020-04-01  Anslaget tas ned: 2020-04-22 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 

 Elin Fernström   

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort, 2020-03-31 kl. 13.00-14.10 

Beslutande 
Bodil Toll (M) 

Anna Eklund (L)   

Otto Svedenblad (M)   
Patrik Appelkvist Larsson (C)     

Helen Sellström Edberg (S)    ´ 
Per Ranch (SN)   

Donald Löfving (SD)      

Paragrafer 

§§ 74-78 

Justeringens plats och tid 

Sammanträdeslokal Landsort, 2020-03-31 kl. 14.30 
 

Underskrifter 

 

 
 

  

Bodil Toll (M)  Helen Sellström Edberg (S) 
Ordförande  Justerare 

 
 

 
Elin Fernström 

Sekreterare  

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 2 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-31 
 

     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare 

Alf Olsson, förvaltningschef 

Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, §§ 74, 78, 75 

Marie Stålbom Warg, avdelningschef för plan, stab och bygglov 

Claes Kilström, fastighetschef 
Anneli Hallberg, utredare/nämndsekreterare  



 

 

PROTOKOLL        Sida 3 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-31 
 

     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning               

 
 

 
Ärende 

 
Upprop och anmälningar om förhinder 

 
Val av justerare 

§ 74 Fastställande av dagordning 

§ 75 Övriga frågor och medskick 

 

§ 76 
Svar på revisionsrapport Granskning av upphandling och inköp i samband med ombyggnation av 
Gröndalsskolan 

§ 77 Svar på budgetdirektiv inför Mål och Budget 2021-2024 

§ 78 Väckande av ärende – Skriftlig dokumentation vid nämndsammanträden och utskick 

 
 

 

 
 

 
Paragraferna behandlades i ordning: 74, 78, 75-78  



 

 

PROTOKOLL        Sida 4 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-31 
 

     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 74/20  

Fastställande av dagordning 
 

Per Ranch (SN) önskar väcka ett ärende på dagordningen angående skriftlig dokumentation vid 

nämndsammanträden och utskick. Ärendet läggs till dagordningen som § 78.  
 

Per Ranch (SN) har en övrig fråga angående Sunnerby förskola. Övriga frågor och medskick läggs till som 
§ 75.   

 
Miljöpartiet deltar inte vid sammanträdet. De har inkommit med särskilda yttranden hörande till  § 76 och 

§ 77 samt ett övrigt yttrande. Samtliga yttranden biläggs protokollet som Bilaga G. 

 
Dagordningen fastställs med ovan tillägg.  

 
______________ 

 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 5 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-31 
 

     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 75/20 

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

 

Per Ranch (SN) önskar en rapport om hur det går med flytt av Sunnerby förskola. Claes Kilström, 
fastighetschef, svarar på frågan. Tjänsteutlåtande kommer att färdigställas under v.15.  

 
_____________ 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 6 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-31 
 

     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 76/20  Dnr MSN/2020/0088/291-18 

Svar på revisionsrapport Granskning av upphandling och 
inköp i samband med ombyggnation av Gröndalsskolan 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 
1. att ändra lydelsen på sida 2, sista stycket, sista meningen, till att Förvaltningen ska med stöd av 

Inköpssamordnaren säkerställa att nämnden får rätt information. 
2. anta svaret, med ovan ändring, som sitt eget och överlämna det till revisorerna.  

 

Reservationer och särskilda yttranden 
Helen Sellström Edberg (S) deltar inte i beslutet och inkommer med ett särskilt yttrande. Yttrandet 

biläggs protokollet som Bilaga B. 
 

Per Ranch (SN) deltar inte i beslutet och inkommer med ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs protokollet 

som Bilaga C.  
 

Donald Löfving (SD) deltar inte i beslutet och inkommer med ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs 
protokollet som Bilaga D. 

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
bemött de iakttagelser och rekommendationer som redovisas i revisionsrapporten Granskning av 

upphandling och inköp i samband med ombyggnation av Gröndalsskolan, februari 2020. 
 

Utifrån genomförd granskning lämnar rekommendationen om att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

behöver säkerställa att upphandlingar av entreprenörer sker i enlighet med LOU och kommunens 
upphandlingsregler. 

 
Förvaltningen delar till viss del revisorernas samlade bedömning om att miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden inte har säkerställt på ett fullgott sätt att upphandling av entreprenör för 
ombyggnation av Gröndalsskolan har skett i enlighet med LOU och kommunens upphandlingsregler. 

Förvaltningen ser också kritiskt på att den interna kommunikationen och kontrollen som inte har 

resulterat i ett transparent genomarbetat beslutsunderlag för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta 
ställning till 

Beslutsunderlag 

Svar på revisionsrapport Granskning av upphandling och inköp i samband med ombyggnation av 
Gröndalsskolan 

Revisionsrapport - Granskning av upphandling och inköp i samband med obyggnation av Gröndalsskolan  
Tjänsteutlåtande, 2020-03-10 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta svaret som sitt eget och överlämna det till 
revisorerna. 

 



 

 

PROTOKOLL        Sida 7 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-31 
 

     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 

Revisorerna 
Fastighetschef 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 8 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-31 
 

     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 77/20  Dnr MSN/2020/0255/040-4 

Svar på budgetdirektiv inför Mål och Budget 2021-2024 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och överlämnar det till 

kommunstyrelsen.  
 

Reservationer och särskilda yttranden 
Helene Sellström Edberg (S) deltar inte i beslutet och inkommer med ett särskilt yttrande. Yttrandet 
biläggs protokollet som Bilaga E. 

 
Per Ranch (SN) deltar inte i beslutet och inkommer med ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs protokollet 

som Bilaga F.  
 

Donald Löfving (SD) deltar inte i beslutet. SD har för avsikt att lämna in ett eget budgetförslag.  

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts chans att yttra sig över det budgetdirektiv som 

Alliansen har tagit fram för Mål och Budget 2021-2024.  

 
Förvaltningen ser framtida effektiviseringar kopplade till digitalisering. Förvaltningen redogör för 

kostnadsutvecklingen för respektive avdelning samt kapital- och driftkostnader. Mycket av det 
resonemang som förvaltningen för är kopplat till det ekonomiska läget och de besparingsbeting som 

finns. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens svar på Alliansens budgetdirektiv för Mål och Budget 2021-2024 

Bilaga A - föreslagna taxor och avgifter 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma förutsättningar inför MoB  

Budgetdirektiv Mål och Budget 2021-2024 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-10 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och överlämnar det till 
kommunstyrelsen.  

Skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 

Kommundirektören 
Förvaltningschefen 

Fastighetschefen 

Avdelningschef för plan, stab och bygglov 
Stadsmiljöchefen 

VA-chefen 
Controllern 

Revisionerna 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 9 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-31 
 

     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 78/20  

Väckande av ärende – Skriftlig dokumentation vid 
nämndsammanträden och utskick 
Per Ranch (SN) önskar väcka ett ärende om skriftlig dokumentation, bifogat i Bilaga A.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 

1. att godkänna det väckta ärendet 
2. att uppdra till förvaltningen att till nästkommande nämnd den 14 april 2020 återkomma med ett svar 

och en skriftlig rutin.  

 
_____________ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 

Registratorerna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 



Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Västerby  2020-03-31 

Väckande av ärende

Bakgrund

Merparten av de rapporter som presenteras för MSN idag är muntliga. Det ger inga möjligheter till uppföljning och 
kontinuitet, vilket är viktigt, då många ärenden återkommer och den information som tidigare har givits utgör ett 
nödvändigt beslutsunderlag. Muntliga rapporter försvårar också uppföljning över tid, för såväl tjänstepersoner som 
politiker. Många ärenden behandlas i nämnderna och det är omöjligt att komma ihåg vad som rapporterades 
muntligt i ett ärende. Muntlig rapportering inbjuder även till ol ika tolkningar, eftersom man ska komma ihåg vad som 
sades. Det kan ju även hända att en muntlig rapport återges till någon som inte var närvarande.  

Nämndens ledamöter är ansvariga för de beslut som fattas. För att det ansvaret ska kunna tas, måste det fin nas ett 
korrekt och tillförlitligt beslutsunderlag i skriftlig form. Nämndens ledamöter måste kunna följa de olika stegen i 
processerna och även kunna gå tillbaka och läsa vad som har hänt tidigare i samma ärende.  

Yrkande  

Skriftlig strukturerad dokumentat ion är grunden för allt modernt kvalitetsarbete varför vi yrkar:

● att rapporter till nämnden i fortsättningen sker både muntligt och skriftligt

● att de skriftliga rapporterna skickas  ut till nämndens  ledamöter och ersättare  tills ammans  med protokollet

● att a lla  dokument ska innehålla  adminis trativa uppgifter som t.ex. nämnd/förvaltning, s idnummer,
dokumentansvarig, datum, revis ionsdatum, diarienummer, målgrupp, sekretess tatus , e tc .

För Sorundanet Nynäshamns  kommunparti 

…………………………………………………. 
Per Ranch 
Ersättare  i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 
ersättare  i kommuns tyrelsen samt 
ledamot i kommunfullmäktige 

Bilaga A



Sida 1 av 1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-31 

Ärende: 75/20, särskilt yttrande. 

Svar till revisorerna. 

Socialdemokraterna kommer inte att delta i beslutet om att anta svaret till 

revisorerna som sitt eget. 

Bakgrund: 

Beslutet om att bygga in nya utbildningslokaler i Gröndalsskolan har inte fattats av Miljö-och 

Samhällsbyggnadsnämnden. Det beslut som tagits är att investera 5 MKR för skolhuslyftet. 

När sedan projektet ändrades från skolhuslyftet för 5 MKR till inbyggnad av nya 

utbildningslokaler som bedöms sluta på en investering om19 MKR så saknades 14 MKR i 

projektet. Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden beslöt då att flytta dessa medel från projekt 

Gymnasieskolan till Gröndalsskolan för att täcka upp i budgeten för överdraget. 

Upphandlingen av entreprenaden följde inte bestämmelserna i LOU, vilket även kom att 

bekräftas på nämndmöte då frågan togs upp. 

Ösmo 2020-03-31 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Göran Bergander 

Gruppledare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Bilaga B



Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Västerby 2020-03-31 

Särskilt yttrande rörande svar på revisionsrapport Granskning av upphandling och inköp i 
samband med ombyggnation av Gröndalsskolan.  

Bakgrund

Vi bedömer att en av de viktigaste orsakerna till de problem som har uppstått när det gäller upphandling 
och inköp i samband med ombyggnationen av Gröndalsskolan, beror på att merparten av de rapporter 
som presenteras för nämnden är muntliga. Det ger inga möjligheter till uppföljning och kontinuitet, vilket 
är viktigt, då många ärenden återkommer och den information som tidigare har givits utgör ett 
nödvändigt beslutsunderlag. Muntliga rapporter försvårar också uppföljning över tid, för såväl 
tjänstepersoner som politiker. Många ärenden behandlas i nämnderna och det är omöjligt att komma 
ihåg vad som rapporterades muntligt i ett ärende. Muntlig rapportering inbjuder även till olika tolkningar, 
eftersom man ska komma ihåg vad som sades. Det kan ju även hända att en muntlig rapport återges till 
någon som inte var närvarande. Vi anser också att förvaltningen har brustit när det gäller 
återrapporteringen till nämnden, vilket har gjort att nämndens ledamöter inte har kunnat följa processen 
och inte varit insatta i  vad som har hänt. 

Bedömning

Vi delar helt och hållet revisorernas samlade bedömning om att nämnden inte har säkerställt att 
upphandling av entreprenör för ombyggnation av Gröndalsskolan har skett på ett fullgott sätt i enlighet 
med LOU och vår kommuns upp handlingsregler.  

Nämndens ledamöter är ansvariga för de beslut som fattas. För att det ansvaret ska kunna tas, måste det 
finnas ett korrekt och tillförlitligt beslutsunderlag i skriftlig form. Nämndens ledamöter måste också kunna 
följa de olika stegen i processerna och även kunna gå tillbaka och läsa vad som har hänt tidigare i 
samma ärende. Mycket viktigt är också att nämnden rapporterar skriftligt vad man tänker göra, så att 
nämnden kan ta ansvar för det.  

Bilaga C



 

2020-03-31 Sorundanet Nynäshamns kommunparti  Sida 2 av 2 
 

Vi kan därför inte acceptera förvaltningens förslag i svaret till revisorerna, om att “Miljö - och 
samhällsbyggnadsnämnden kommer vid nämndsammanträden fortsatt erhålla muntlig information om 
budget och utfall med kommentarer om status i pågående investeringsprojekt där beslut har fattats och 
är s törre än en miljon kronor”1. Med hänvisning till ovans tående, bedömer vi att det är av s törs ta 
betydelse att nämnden i fortsättningen även får skriftliga rapporter om budget och utfall med 
kommentarer om s tatus  i pågående inves teringsprojekt där bes lut har fattats  och är s törre än 1 mkr. 
 
Vi har även väckt ett ärende i nämnden om att ledamöterna i fortsättningen ska få skriftlig och muntlig 
rapportering.  

Yttrande  

Med hänvisning till ovanstående deltar vi inte i beslutet om att anta svaret till revisorerna som  nämndens 
eget. 
 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
 
 
……………………………… 
Per Ranch 
Ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 
ersättare i kommunstyrelsen samt 
ledamot i kommunfullmäktige  

                                                
1 sid 3, under Kontrollmål 2.  



Sida 1 av 1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 2020-03-31 

Ärende: 76/20, särskilt yttrande. 

Svar på budgetdirektiv inför Mål och Budget. 

Socialdemokraterna kommer inte att delta i beslutet om att godkänna förvaltningens yttrande till 

budgetdirektiv inför Mål och Budget. 

Bakgrund: 

Socialdemokraterna kommer att lämna en egen motion till kommunfullmäktige för Mål och 

Budget 2021-2024  

Ösmo 2020-03-31 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Göran Bergander 

Gruppledare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Bilaga E



Sorundanet Nynäshamns kommunparti

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Västerby  2020-03-31 

Särskilt yttrande rörande svar på budgetdirektiv inför Mål och Budget 2021 -2024

Vi kommer att lämna ett eget Mål och Budgetförslag 2021 -2024. Därför deltar vi inte i beslutet om att godkänna 
förvaltningens yttrande till budgetdirektiv inför Mål och Budget.  

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

…………………………………………………. 
Per Ranch 
Ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
ersättare i kommunstyrelsen samt  
ledamot i kommunfullmäktige  

Bilaga F



Särskilt yttrande från Miljöpartiet gällande svar till revisorerna i 
MSN 

MSN 75/20 

Miljöpartiet kommer inte delta i beslutet om att anta svaret till revisorerna som sitt eget. 

Då upphandlingen av entreprenaden inte följer bestämmelserna enligt LOU så kan vi inte 
stödja detta. 

För Miljöpartiet de Gröna Nynäshamn 

Anna Evans 

Leif Branting 

Bilaga G



 
 
 
 
Särskilt yttrande från Miljöpartiet gällande budgetdirektiv inför Mål 
och Budget i MSN 
 
 
MSN 76/20 
 
  
Miljöpartiet kommer inte delta i beslutet gällande om att godkänna förvaltningens yttrande till 
Budgetdirektiv, då Miljöpartiet kommer lämna i en egen motion till KF för Mål och Budget 
2021-2024. 
 
 
 
 
För Miljöpartiet de Gröna Nynäshamn  
 
 
 
Anna Evans 
 
Leif Branting 
 
 
 



 
 
 
 
Information från Miljöpartiet i samband med Covid-19 
  
Miljöpartiet kommer inte kunna delta under den närmaste framtiden på annat sätt än via 
Internet/skype eller liknande då vi ledamöter är i riskzonen. 
 
Vi ser därför att vi måste hålla nämndmöten öppna via skype eller liknande, där vi likaså 
måste kunna ta beslut över skype. 
 
 
För Miljöpartiet de Gröna Nynäshamn  
 
 
 
Anna Evans 
 
Leif Branting 
 
Emma Solander 
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