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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2020-11-17 
Anslaget sätts upp: 2020-11-19             Anslaget tas ned: 2020-12-11 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Sammanträdesrum Landsort, 2020-11-17 kl. 13.30-15:35 

Beslutande 
Maria Gard Günster (C)  
David Öberg (KD)  
Göran Bergander (S)  
   

Övriga deltagare 
Alf Olsson, förvaltningschef  
Marie Stålbarn Warg, chef för avdelningen plan, 
stab och bygglov 

Via Teams, §§ 224-243  

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef Via Teams, §§ 230-243 
Percy Tollebrant, t.f. VA-chef Via Teams, §§ 230-243 
Anneli Hallberg, utredare/nämndsekreterare §§ 224-243 
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare  Via Teams, §§ 224-243 
Rikard Strandberg, t.f. bygglovchef  Via Teams, §§ 224- 229 
Cajsa Larsson, bygglovshandläggare Via Teams, §§ 224- 229 
Nora Pettersson, bygglovshandläggare Via Teams, §§ 224- 229 
Jaana Eberkvist, planarkitekt §§ 239 
Ida Olén, planchef §§ 239 
  
 

Paragrafer 
§§ 224-244 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus B, plan 2, 2020-11-19 kl. 15.00 

Underskrifter 
 
 
Maria Gard Günster (C) 
Ordförande 

Göran Bergander (S) 
Justerare 

 
 
  
 
Anneli Hallberg 
Sekreterare  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning            

 Upprop och anmälningar om förhinder 
 Val av justerare 

§ 224/20 Fastställande av dagordning 
§ 225/20 Grytnäs 1:5, Ansökan om nybyggnad av fritidshus 

§ 226/20 Norrskog 2:1, Nynäshamn - Strandskyddsdispens för nybyggnation av brygga 
(småbåtshamn) avslås 

§ 227/20 Norra Bromsätra 1:3, Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshus 

§ 228/20 Ören 1:112, Herrhamra gård 14, Torö - Ansökan om strandskyddsdispens för 
komplementbyggnad (gästhus) 

§ 229/20 Trehörningen 3, Grevgatan 6, Nynäshamn – Påföljd (byggsanktionsavgift) för att 
påbörjat åtgärd utan att startbesked meddelats 

§ 230/20 Översyn av Nynäshamns lokala ordningsföreskrifter 

§ 231/20 Investering utbyggnad och verksamhetsanpassning av personalbyggnad på 
reningsverket 

§ 232/20 Förtida uppsägning av projekteringsavtal för elanläggning i Ösmo 

§ 233/20 Återremitterat ärende - revidering av samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning 

§ 234/20 Svar på medborgarförslag att kommunen sätter upp parkbänkar vid gamla 
prästgården. 

§ 235/20 Väckt ärende – Skriftlig dokumentation vid nämndsammanträden och utskick 
§ 236/20 Balanslista miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, november 2020 

§ 237/20 Sammanträdesdagar och temadagar 2021 - samhällsbyggnadsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

§ 238/20 Uppföljning av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens personuppgiftsbehandling - 
rapport från kommunstyrelsens dataskyddsombud 2020 

§ 239/20 Information om inkomna yttranden under samråd för detaljplan Nynäshamn 2:23 
m.fl. 

§ 240/20 Information om uppdrag Ören 
§ 241/20 Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden 2021 
§ 242/20 Aktuella upphandlingar och avtal 
§ 243/20 
§244/20 

Personalfrågor 
Information om omorganisation 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Upprop och anmälningar av förhinder 
Bodil Toll (M) har anmält förhinder och ersätts av David Öberg (KD) 

Val av justerare 
Göran Bergander (S) väljs till justerare.  
Protokollet justeras i kommunhus B, plan 2, 2020-11-19 kl. 15.00 
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§ 224/20 

Fastställande av dagordning 
Ärende § 240/20 - Information om uppdrag Ören utgår.  

Förvaltningen önskar tillägga punkt angående Information om omorganisation. Punkten läggs till 
som § 244 

Dagordningen fastställs med ovan notering.  
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§ 225/20 MSN/2020/0994/237 

Grytnäs 1:5, Ansökan om nybyggnad av fritidshus 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
Bygglov beviljas för nybyggnad av fritidshus med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Ärendet 
Ansökan om nybyggnad av fritidshus i 1 våning med en byggnads- och bruttoarea om 75,8m² varav 
4m² utgör öppen area. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov beviljas för nybyggnad av fritidshus med stöd av 9 kap. 31 § PBL 

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

 

 

 

 

 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-04 

Handlingar som tillhör beslutet är 
1 situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta 
4 ritningar huvudbyggnad 
Försättsblad 
Energibalansberäkning 
Teknisk beskrivning 
Ansökan 
Uppgift om kontrollansvarig 

Bilagor 
Kopia på beslut för avloppsanläggning från Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund 
Beslut tomtplatsavgränsning, (MSN/96/1532, 1997-11-20) 
Beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna, (MSN/2019/2104/267B, 2020-04-14) 
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§ 226/20 MSN/2020/0742/267B 

Norrskog 2:1, Nynäshamn - Strandskyddsdispens för 
nybyggnation av brygga (småbåtshamn) avslås 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Dispens från strandskyddet avslås, med stöd av 7 kap. 18 b § MB, för nybyggnation av brygga 
(småbåtshamn) om 35 meter. 
 
Ärendet 
Ansökan avser rivning av befintlig brygga samt uppförande av ny brygga om 35 meter. Bryggan 
kommer att vara utformad som träöverbyggd flytbrygga med betongpontoner. Bryggan kommer ha 
en vinkelrät avslutning (T-form) där den yttersta delen kommer att agera som vågbrytare. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Dispens från strandskyddet avslås, med stöd av 7 kap. 18 b § MB, för nybyggnation av brygga 
(småbåtshamn) om 35 meter. 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Maria Gard Günster (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-05 

Handlingar som tillhör beslutet är 
1 situationsplan baserad på utdrag ur baskartan 
Följebrev 
Ritningar över bryggan 
Redovisning av vattendjup 
Utredning av området från sökanden  
Ansökan 

Bilagor 
Yttrande från Planenhetens kommunekolog 
Sökandens bemötande av kommunekologens yttrande 
Översiktskarta 
Karta över aktuellt område 
Karta över befintlig småbåtshamn 
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§ 227/20 MSN/2020/1661/267B 

Norra Bromsätra 1:3, Ansökan om strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av fritidshus 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB, för tillbyggnad av 
komplementbyggnad.  Åtgärden utförs inom tidigare beslutad tomtplats. 

Ärendet 
Ansökan avser tillbyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) till ett fritidshus i 1 våning. 
Tillbyggnaden sker med en byggnads- och bruttoarea om 53,4m². Byggnaden får totalt 88,4m² 
byggnads- och bruttoarea. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB, för tillbyggnad av 
komplementbyggnad.  Åtgärden utförs inom tidigare beslutad tomtplats. 

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

Maria Gard Günster (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande: 2020-11-04 

Handlingar som tillhör beslutet är 
1 situationsplan 
1 ritning komplementbyggnad 
Fotografier 
Följebrev 
Ansökan 
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§ 228/20 MSN/2020/1376/267B 

Ören 1:112, Herrhamra gård 14, Torö - Ansökan om 
strandskyddsdispens för komplementbyggnad (gästhus) 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
Dispens från strandskyddet avslås, med stöd av 7 kap. 18 b § MB, för nybyggnad av 
komplementbyggnad (gästhus). 

 Ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad (gästhus) om 69 m² byggnads- och bruttoarea. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
Dispens från strandskyddet avslås, med stöd av 7 kap. 18 b § MB, för nybyggnad av 
komplementbyggnad (gästhus). 
 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-04 

Handlingar som tillhör beslutet är 
1 st. ansökan  
1 st. situationsplan baserad på utdrag ur baskarta 
1 st. plan-, fasad- och sektionsritning.  

Bilagor 
Avstyckningsakt från Lantmäteriet av fastigheten 1991 innehållande beslutad tomtplatsavgränsning. 
Fotografier från sökande.  
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§ 229/20 MSN/2020/1838/221 

Trehörningen 3, Grevgatan 6, Nynäshamn – Påföljd 
(byggsanktionsavgift) för att påbörjat åtgärd utan att 
startbesked meddelats 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap. 
51 § PBL av A.N.L. Kolbotten, orgnr: 556813-6955 med 26 251 kronor för att påbörjat 
rivningsarbeten utan att startbesked meddelats.  

Ärendet 
Ärendet behandlar påföljd, för att påbörjat rivning av enbostadshus utan att startbesked meddelats. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap. 
51 § PBL av A.N.L. Kolbotten, orgnr: 556813-6955 med 26 251 kronor för att påbörjat 
rivningsarbeten utan att startbesked meddelats.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Beslut om rivningslov  
Inkomna uppgifter om att byggnaden är riven  
Tjänsteutlåtande, 2020-11-03 
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§ 230/20 MSN/2020/0342/003 

Översyn av Nynäshamns lokala ordningsföreskrifter 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 
 
1. anta förslaget till nya ordningsföreskrifter med tillägget 11 b §: 
”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får inte ske inom 75 meter från butiks- och restaurangentréer 
inom offentlig plats. Förbudet gäller även parkeringsytor, badplatser, bryggor, buss- och 
tågstationer samt återvinningsstationer.” 
 
Vad som är att betrakta som offentlig plats redovisas i ordningsföreskrifternas kartbilagor 1A-1H. 
Inom offentliga plats gäller ovan meterangivelse samt de utpekade platserna. 
 
2. överlämna de antagna föreskrifterna till Länsstyrelsen i Stockholms län för prövning 
 

Reservationer och särskilda yttranden 
Göran Bergander (S) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 13 november 2019, § 199, att ge miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inkomma med ett förslag på reviderade 
ordningsföreskrifter där ett förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri) förs in för vissa särskilt 
angivna platser samt att ta fram förslag till kartbilagor som markerar vart förbudet ska gälla. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 
 
1. anta förslaget till nya ordningsföreskrifter med tillägget 11 b §: 
”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får inte ske inom 75 meter från butiks- och restaurangentréer 
inom offentlig plats. Förbudet gäller även parkeringsytor, badplatser, bryggor, buss- och 
tågstationer samt återvinningsstationer.” 
 
Vad som är att betrakta som offentlig plats redovisas i ordningsföreskrifternas kartbilagor 1A-1H. 
Inom offentliga plats gäller ovan meterangivelse samt de utpekade platserna. 
 
2. överlämna de antagna föreskrifterna till Länsstyrelsen i Stockholms län för prövning 
 

 

 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till kartbilagor 
Förslag Lokala ordningsföreskrifter för Nynäshamns kommun 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-26 
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§ 231/20 MSN/2020/0730/351 

Investering utbyggnad och verksamhetsanpassning av 
personalbyggnad på reningsverket 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ianspråkta 6 miljoner kronor ur den ram som är 
avsatt för VA-avdelningens investeringsplan 2020-2023 för upprustning av verk & pumpstationer 
inklusive utbyggnad av ARV, för investering av utbyggnad och verksamhetsanpassning av 
personalbyggnad på reningsverket i Nynäshamn. 

Sammanfattning 
Utbyggnad och verksamhetsanpassning av VA-drifts personalbyggnad för att anpassa byggnaden till 
dagens behov samt det utökade ansvaret över laboratorium. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar att ianspråkta 6 miljoner kronor ur den ram som 
är avsatt för VA-avdelningens investeringsplan 2020-2023 för upprustning av verk & pumpstationer 
inklusive utbyggnad av ARV, för investering av utbyggnad och verksamhetsanpassning av 
personalbyggnad på reningsverket i Nynäshamn. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-10 
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§ 232/20 MSN/2019/1623/000 

Förtida uppsägning av projekteringsavtal för elanläggning i 
Ösmo 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
1. Avsluta avtal om projektering av elanläggning med Vattenfall eldistribution AB undertecknat 
2011-12-20 och antaget i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2012-02-21, § 43.   
2. Bemyndiga miljö- och samhällsbyggnadschefen att för nämndens räkning teckna en 
överenskommelse med Vattenfall eldistribution AB om förtida uppsägning av projekteringsavtal för 
elanläggning avseende Vattenfalls 70 kV luftledning genom centrala Ösmo. 

Sammanfattning 
Vattenfall Eldistribution AB och Nynäshamns kommun har ingått ett avtal om projektering av 
elanläggning. Avtalet reglerar projektering av erforderliga åtgärder i Vattenfalls elnät inför en 
eventuell flytt av Vattenfalls luftledning ÄL4S4 (70 kV) genom tätorten Ösmo i Nynäshamns 
kommun.  

Projekteringsavtalet tecknades för att ömsesidigt klarlägga respektive parts åtagande och 
skyldigheter vid Vattenfalls projektering av de åtgärder i Vattenfalls elnät som skulle krävas för att 
kunna utföra en flyttning av ledningen på kommunens initiativ.  

Vattenfall och kommunen är nu överens om att avtalet kan upphöra att gälla. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
1. Avsluta avtal om projektering av elanläggning med Vattenfall eldistribution AB undertecknat 
2011-12-20 och antaget i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2012-02-21, § 43.   
2. Bemyndiga miljö- och samhällsbyggnadschefen att för nämndens räkning teckna en 
överenskommelse med Vattenfall eldistribution AB om förtida uppsägning av projekteringsavtal för 
elanläggning avseende Vattenfalls 70 kV luftledning genom centrala Ösmo. 
 
 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
MSN § 43, Avtal om projektering av elanläggning i Ösmo, 2012-02-21 
Avtal om projektering av elanläggning, tecknat 2011-12-20. 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-10 
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§ 233/20 MSN/2020/0782/002 

Återremitterat ärende - revidering av 
samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 
 
Elin Fernström, nämndsekreterare föredrar förslag till reviderad delegationsordning. Handlingarna 
färdigställs till nämndsammanträdet. 
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§ 234/20 MSN/2019/1629/008 

Svar på medborgarförslag att kommunen sätter upp 
parkbänkar vid gamla prästgården. 
Arbetsutskottets beslut  
Ärendet återremitteras för att förvaltningen ska diskutera med hyresgästen och kommunstyrelsen 
om hur önskemålen i medborgarförslaget ska kunna bifallas.   

 
Sammanfattning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har delegerats beslutanderätten för medborgarförslaget 
gällande att kommunen sätter upp parkbänkar i parken vid gamla prästgården, 2019-09-18, § 
139.2.  

Den gamla prästgården ligger på fastigheten Lövlund 1. Ansvaret för fastigheten ligger hos 
kommunens mark- och exploateringsenhet på kommunstyrelsen som i sin tur hyr ut fastigheten till 
Sjömanskyrkan.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tackar för medborgarförslaget. Eftersom mark- och 
trädgårdsskötsel på fastigheten Lövlund 1 inte ankommer på kommunen utan den hyresgäst som 
hyr av mark- och exploateringsenheten kan förslagsställarens åtgärder inte beviljas. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar att ärendet återremitteras för att förvaltningen ska diskutera med 
hyresgästen och kommunstyrelsen om hur önskemålen i medborgarförslaget ska kunna bifallas.   

Propositionsordning 
Miljö – och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 
Förvaltningens förslag mot Berganders (S) återremissyrkande.  

Proposition 
Ordförande (C) ställer förvaltningens förslag mot Berganders (S) återremissyrkande och finner bifall 
för Berganders (S) återremissyrkande.  

 

 

 

 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag - Att kommunen sätter upp parkbänkar i parken vid gamla prästgården, 2019-05-
07 
Yttrande mark- och exploatering, 2020-10-26 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-10 
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§ 235/20 MSN/2020/0638/008 

Väckt ärende – Skriftlig dokumentation vid 
nämndsammanträden och utskick 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  
 
1. anse det väckta ärendet besvarat. 
 
Sammanfattning  
Sorundanet väckte ett ärende vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte 2020-03-31, § 78, 
om att muntliga rapporter som förvaltningen håller för nämnden också ska göras skriftliga och 
skickas ut till nämnden, samt att de skriftliga rapporterna ska förses med administrativa uppgifter.  

Förvaltningen förslår därför en rutin för vad som ska finnas med i rapportering till nämnden. Med 
framtagandet av rutinen anser förvaltningen det väckta ärendet besvarat. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  
 
1. anse det väckta ärendet besvarat  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Rutin för rapportering vid miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Väckt ärende, skriftlig dokumentation vid nämndsammanträde 2020-03-31, § 78 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-11 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 16(24) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 236/20 MSN/2020/0976/008 

Balanslista miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, november 
2020 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga rapporterad balanslista för november 2020 
till handlingarna. 
 
Sammanfattning  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en balanslista över uppdrag och medskick 
som ännu inte är slutförda. Balanslistan omfattar uppdrag från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden till förvaltningen, medborgarförslag som ankommer på nämnden att 
besvara, vissa uppdrag från andra nämnder, remisser som ska besvaras av nämnden samt frågor 
som har uppkommit under § Övriga frågor och medskick på nämndsammanträden och 
arbetsutskott. Balanslistan omfattar inte investeringsärenden och planärenden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga rapporterad balanslista för november 2020 
till handlingarna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Balanslista, maj-november 2020 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-10 
 
 
 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 17(24) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 237/20 MSN/2020/1932/008 

Sammanträdesdagar och temadagar 2021 - 
samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner 
förvaltningens förslag till sammanträdesdagar och temadagar för år 2021.  

Sammanfattning  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar och 
temadagar för samhällsbyggnadsnämnden och dess arbetsutskott för  
kalenderåret 2021.  
 
Inför 2021 föreslås att sammanträdesdagarna för samhällsbyggnadsnämnden och arbetsutskottet 
samt dess temadagar hållas på tisdagar. Mötestiderna är generellt 13.00-16.00. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner 
förvaltningens förslag till sammanträdesdagar och temadagar för år 2021.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag  
Sammanträdesdagar 2021  
Tjänsteutlåtande, 2020-11-10  



 

PROTOKOLL Sida 18(24) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 238/20 MSN/2020/0086/003 

Uppföljning av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
personuppgiftsbehandling - rapport från kommunstyrelsens 
dataskyddsombud 2020 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Miljö -och samhällsbyggnadsnämnden godkänner dataskyddsombudets rapport och ger 
förvaltningen i uppdrag att åtgärda dataskyddsombudets föreslagna rekommendationer i enlighet 
med förvaltningens förslag, bilaga 1.  

Miljö – och samhällsbyggnadsförvaltningen ska, senast den 30 juni 2021, återkomma med 
information till Miljö -och samhällsbyggnadsnämnden om hur arbetet fortlöper.  
Sammanfattning  
Den 1 september 2020 inkom kommunstyrelsens dataskyddsombud med en rapport till miljö – och 
samhällsbyggnadsnämnden – granskning av personuppgiftsbehandling inom miljö – och 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter.  

Dataskyddsombudet har i granskningen gjort en bedömning kring miljö – och 
samhällsbyggnadsnämndens efterlevnad av vissa utvalda artiklar i dataskyddsförordningen. Av 
rapporten kan man utläsa att miljö - samhällsbyggnadsnämnden, enligt dataskyddsombudets 
bedömning, brister i ett antal hänseenden.  

Dataskyddsombudet har överlämnat en lista till miljö - och samhällsbyggnadsnämnden där 
dataskyddsombudet rekommenderar miljö-och samhällsbyggnadsnämnden att vidta 40 stycken 
åtgärder för att förbättra sin personuppgiftsbehandling. Med anledning av dataskyddsombudets 
rapport och rekommendationer har miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag 
till åtgärder som miljö - och samhällsbyggnadsnämnden bör vidta. Förslagen presenteras i bilaga 1, 
Förslag till åtgärder med anledning av dataskyddsombudets GDPR rapport – granskning av 
personuppgiftsbehandling inom miljö - och samhällsbyggnadsnämnden verksamheter 2020-08-31. 

I ett led i arbetet med att förbättra miljö - och samhällsbyggnadsnämndens 
personuppgiftsbehandling föreslår miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen att miljö - och 
samhällsbyggnadsnämnden godkänner dataskyddsombudets rapport och ger förvaltningen i uppdrag 
att åtgärda dataskyddsombudets föreslagna rekommendationer i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Rapport – granskning av personuppgiftsbehandling inom miljö och samhällsbyggnadsnämndens 
verksamheter  
Bilaga 1 Förslag till åtgärder  
Tjänsteutlåtande, 2020-11-10 
 



 

PROTOKOLL Sida 19(24) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 239/20  

Information om inkomna yttranden under samråd för 
detaljplan Nynäshamn 2:23 m.fl. 
Jaana Eberkvist, planarkitekt/trafikplanerare, föredrar muntligt.  

 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 20(24) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 240/20  

Information om uppdrag Ören  
Ärendet utgår.  

  



 

PROTOKOLL Sida 21(24) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 241/20 MSN/2020/0255/040 

Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden 2021 
Handlingarna färdigställs till nämndsammanträdet 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 22(24) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 242/20  

Aktuella upphandlingar och avtal 
Förvaltningen meddelar att det inte finns ny information sen senaste rapporteringen.    



 

PROTOKOLL Sida 23(24) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 243/20  

Personalfrågor 
Jesper Skoglund, Stadsmiljöchef, Percy Tollebrant, t.f. VA – och renhållningschef och Marie Stålbom 
Warg, chef för avdelningen plan, stab och bygglov ger en muntlig rapport om aktuella 
personalfrågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 24(24) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-11-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 244/20  

Information om omorganisation 
Alf Olsson, förvaltningschef, informerar muntligt 
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