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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2020-11-03 
Anslaget sätts upp: 2020-11-05            Anslaget tas ned: 2020-11-26 
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Elin Fernström 

Plats och tid 
Sammanträdesrum Landsort, 2020-11-03 kl. 13.10-16:45 

Beslutande 
Maria Gard Günster (C)  

Bodil Toll (M)  

Göran Bergander (S)  

   

Övriga deltagare 
Alf Olsson, förvaltningschef  

Marie Stålbarn Warg, chef för avdelningen plan, 
stab och bygglov 

§§204-216,221,217-220 

Claes Kilström, fastighetschef Via Teams §§ 211-216, 221, 217-219 

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef Via Teams § §§ 213-216, 221, 217-220 

Percy Tollebrant, t.f. VA-chef Via Teams, §§ 216 

Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare  Via Teams 

Rikard Strandberg, t.f. bygglovchef  Via Teams, §§ 204-210 

Ida Olén, planchef Via Teams, §§ 216 

Josefine Gustafsson, inköpssamordnare Via Teams, §§ 218 

Anneli Hallberg, utredare/nämndsekreterare  

Daniel Hjertton, bygglovskonsult § 222 

Pitchayan Buachoom, planarkitekt Via Teams, § 216 

Yvonne Persson, kommunjurist Via Teams, § 216,221 

Jaana Eberkvist, planarkitekt Via Teams, § 216 

Malin Qviberg, VA projektledare Via Teams, § 219-220 

 

Paragrafer 
§§ 204-223 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus B, plan 2, 2020-11-05 kl. 11:00 

Underskrifter 
 
 

Maria Gard Günster (C) 

Ordförande 

Göran Bergander (S) 

Justerare 
 
  
 

Anneli Hallberg 
Sekreterare  
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Innehållsförteckning              

 Upprop och anmälningar om förhinder 

 Val av justerare 

§ 204/20 Fastställande av dagordning 

§ 205/20 
Söder Enby 5:1, Söder Enby, Sorunda– Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

§ 206/20 Grimsta 1:42, Källviksvägen 2b, Sorunda – Nybyggnad av garage och förråd 

§ 207/20 
Anneberg 1:44, Odens väg 4, 148 96 Sorunda - Nybyggnation av fritidshus samt 
rivning av befintligt fritidshus 

§ 208/20 
Träviksgården 1:3, Torsvi 6, Torö – Strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshus 

§ 209/20 
Ören 1:112, Herrhamra gård 14, Torö - Ansökan om strandskyddsdispens för 
komplementbyggnad (gästhus) 

§ 210/20 
Berga 11:7, Lyktstigen 1, Torö – Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad 

§ 211/20 Svar på medborgarförslag - ombyggnation av ishallen 

§ 212/20 Svar på medborgarförslag - Rusta upp skolgården i Stora vika 

§ 213/20 Återuppbyggnad av Lilla Gröndal - förslag på byggnader 

§ 214/20 Svar på remiss - Motion om att bygga om delar av sjukhuset till skola 

§ 215/20 Yttrande över remiss - Riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun 

§ 216/20 Information om inkomna yttranden för detaljplan Sydvästra Segersängsmotet 

§ 217/20 Personalfrågor 

§ 218/20 Aktuella upphandlingar och avtal 

§ 219/20 Övriga frågor och medskick 

§ 220/20 Svar på medskick VA 

§ 221/20 Information om revidering av reglemente  

§222/20 Information om uppdrag Ören 

§223/20 Temadag 10 november 2020 

 

Paragraferna behandlades i ordning: § 204-216, § 221, § 217-220, § 222-223  
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Upprop och anmälningar av förhinder 

Alla ordinarie ledamöter är närvarande.  

Val av justerare 

Göran Bergander (S) väljs till justerare.  
Protokollet justeras i kommunhus B, plan 2, 2020-11-05 kl.11:00 
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§ 204 

Fastställande av dagordning 

Förvaltningen önskar lägga till en informationspunkt angående Svar på medskick från VA. Punkten 
blir § 220/20. 

Förvaltningen önskar att lägga till en informationspunkt angående Information om revidering av 
reglemente. Punkten blir § 221/20.  

Förvaltningen önskar att lägga till en informationspunkt angående Information om uppdrag Ören. 

Punkten blir §222/20 

Dagordningen godkänns med ovan tillägg.  
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§ 205/20 MSN/2020/1173/235 

Söder Enby 5:1, Söder Enby, Sorunda– Förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att: 

Positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av enbostadshus, med stöd av 9 kap. 17 § PBL för 
fastigheten Söder Enby 5:1. 

Avgifter 
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 2, s. 6, fastställd av kommunfullmäktige 

och faktureras separat.  

Avgiften för beslutet är 11 300 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 

började löpa 2020-07-03 och beslut fattades 2020-11-03, 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). Ärendets handläggningstid har förlängts med 10 veckor enligt 9 kap. 27§ 

PBL. 

 

Summa avgifter  11 300 kronor 

Villkor för förhandsbesked 
Som villkor enligt 9 kap. 39 § PBL för förhandsbesked gäller följande: 

– Byggnader ska anpassas till miljö- och kulturvärdena på platsen. 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från den 

dagen då beslutet vann laga kraft, 9 kap. 18 § PBL. 

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. 

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

kulturminnen m.m. (KML). 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. I ett tidigare ärende har 

avstyckning av två tomter beviljats (MSN/2018/0440/235). Positivt beslut fattades i Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-05-31. Den nya avstyckningen utförs på 

jordbruksmark. Sökanden/ fastighetsägaren har i en bilaga meddelat att han avsagt sig 

jordbruksstöd för detta markområde. Denna tredje tomt ansluter väl till den befintliga 

bebyggelsegruppen. Fastigheten kommer att kunna anslutas till kommunalt vatten- och avlopp. 

Befintlig busshållplats ligger inom ca 200 meter från fastigheten.   
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I kommunens översiktsplan sägs att detaljplan krävs för tre eller fler bostadshus. I och med denna 

avstyckning är det totalt tre som utförs inom loppet av två år.  

Vi ser att den planerade avstyckningen blir den sista som kan utföras i området, utan att krav ställs 

på detaljplan. Skulle fastighetsägaren önska ytterligare avstyckningar kommer ett krav på detaljplan 

att ställas.  

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 

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. 

Översiktsplan antagen 2012 gäller för fastigheten. 

Grannhörande 

Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Synpunkter har inkommit från fastighetsägare 

till Söder Enby 5:2, när det eventuellt gäller framtida problem med översvämning. 

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

Remisser 

Förslaget har remitterats till planenheten vilka framhåller att den planerade bebyggelsen är direkt 

olämplig i och med att brukningsvärd jordbruksmark inte får tas i anspråk för uppförande av 

enbostadshus. Den tilltänkta avstyckningen strider också mot riktlinjer i översiktsplanen samtidigt 

som marken har ett högt agrart kulturmiljövärde. När det gäller detaljplanekravet är planenhetens 

bedömning att det nu är försent att skydda natur- och landskasvärdena på platsen med en 

detaljplan. Efter att positivt förhandsbesked getts, trots de lagkrav på reglering med detaljplan som 

finns i PBL, är allt nu kalhugget. 

 

Förslaget har remitterats till VA- avdelningen vilka framhåller att de inte har någon erinran. De ser 

positivt på att kunna ansluta ytterligare en fastighet till det kommunala nätet. 

 

Förslaget har remitterats till Jordbruksverket vilka framhåller att de inte kan yttra sig i denna typ av 

frågor. 

Bedömning enligt plan- och bygglagen 

Bygglovenheten delar Planenhetens bedömning om att åtgärden i sig inte omnämns i den gällande 

översiktsplanen, att föreslagen bebyggelsegrupp borde vid tidigare beslut medfört ett 

detaljplanekrav.  
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Med hänsyn till de allmänna och enskilda intressena om att bebygga platsen med ett ytterligare 

enbostadshus, kan det beaktas att utifrån ett allmänt intresse om tex, vatten och avlopp har 

sökande visat en hållbar och långsiktigt lösning med att koppla på sig på det kommunala VA- nätet.  

Förvaltningen bedömer att åtgärderna i och med det ovannämnda går att förena med en från 

allmän synpunkt lämplig användning av området.  

Fastigheten bedöms vara lämplig för bostadsbebyggande och därmed bedöms åtgärden uppfylla 

kraven på lämplighet enligt 2 kap. PBL samt 8 kap. 9 § PBL.  

Positivt förhandsbesked kan därmed tillstyrkas med stöd av 9 kap. 17 § PBL. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-22 

Handlingar som tillhör beslutet är: 
1 situationsplan 
1 exempelritning huvudbyggnad 
Ansökan 
Följebrev, förtydligande från sökanden angående jordbruksmark 

Bilagor 
Yttrande från planenheten 
Yttrande från VA- avdelningen 
Yttrande från sakägare 
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Skickas till 
Akten 

Sökanden 

 

Kopia för kännedom 

Lantmäteriet 

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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§ 206/20 MSN/2020/1135/267B 

Grimsta 1:42, Källviksvägen 2b, Sorunda – Nybyggnad av 
garage och förråd 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB, för garage och förråd. 
Åtgärden utförs inom tidigare beslutad tomtplats. 

Ärendet 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens inkommer till Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 juni 2020 avseende nybyggnad av garage och förråd med en 

byggnadsarea om 56 kvm. Sökande väljer den 30 juni 2020 att återta den del av ärendet som avser 

ansökan om bygglov och efterföljande prövning avser därmed enbart en prövning om 

strandskyddsdispens enligt Miljöbalken.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB, för garage och förråd. 

Åtgärden utförs inom tidigare beslutad tomtplats. 

 

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

 
 

 

 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-21 

Handlingar som tillhör beslutet är: 
1st ansökningsblankett 

1st situationsplan 

2st fasadritningar 

1st planritning 

1st sektionsritning 

Beslut från Au § 73 

1st översiktsbild 
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§ 207/20 MSN/2020/1552/237 

Anneberg 1:44, Odens väg 4, 148 96 Sorunda - Nybyggnation 
av fritidshus samt rivning av befintligt fritidshus 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov beviljas för nybyggnation av fritidshus med stöd av 9 kap. 31  § PBL. I samband med 
byggnationen rivs befintligt fritidshus. 

Ärendet 
Ansökan om nybyggnad av fritidshus i 1 våning med en bruttoarea om 103 m² varav 121 m² utgör 

byggnadsarea. I samband med nybyggnationen kommer befintligt fritidshus att rivas.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov beviljas för nybyggnation av fritidshus med stöd av 9 kap. 31  § PBL. I samband med 
byggnationen rivs befintligt fritidshus. 

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

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-20 

Handlingar som tillhör beslutet är: 
1 situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta 

3 ritningar på huvudbyggnaden 

Teknisk beskrivning 

Vattenprov 

Ansökan 

Bilagor 
Översiktskarta 

Karta över fastigheten  
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§ 208/20 MSN/2020/1350/267B 

Träviksgården 1:3, Torsvi 6, Torö – 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 fritidshus.  

Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta och fri passage enligt markering på 
situationsplan. Byggnader och andra anläggningar utanför tomtplatsen/ i direkt anslutning vid 
vattnet får tas i anspråk för det avsedda ändamålet.  

Ärendet 
Ansökan avser att inom en del av fastigheten Träviksgården 1:3 bygga till ett befintligt fritidshus. 

Byggnaderna utgör en samlad bebyggelsegrupp med en huvudbyggnad och fem stycken 

komplementbyggnader.  

Tillbyggnadsåtgärderna placeras längsmed huvudbyggnadens södra och västra fasad med en 

sammanlagd yta om ca 30 kvm.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB för tillbyggnad av fritidshus.  

Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta och fri passage enligt markering på 
situationsplan. Byggnader och andra anläggningar utanför tomtplatsen/ i direkt anslutning vid 
vattnet får tas i anspråk för det avsedda ändamålet.  

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

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-10-21 

Handlingar som tillhör beslutet är: 
1st ansökningsblankett 

1st planritning 

1st fasadritning 

1st situationsplan 

1st tomtplatsavgränsning 

Bilagor 
Fotobilaga  
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§ 209/20 MSN/2020/1376/267B 

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

Arbetsutskottets beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet återremitteras till 
förvaltningen på sökandes begäran som önskar inkomma med fler uppgifter.   

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). 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar att ärendet återremitteras.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 

Förvaltningens förslag mot Göran Berganders (S) återremissyrkande.  

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

för Berganders (S) återremissyrkande.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-22 

Handlingar som tillhör beslutet är: 
1 st. ansökan 
1 st. situationsplan baserad på utdrag ur baskarta  
1 st. plan-, fasad- och sektionsritning 
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§ 210/20 MSN/2020/1417/267B 

Berga 11:7, Lyktstigen 1, Torö – Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av komplementbyggnad 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB för nybyggnad av 
komplementbyggnad. Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta och fri passage 
enligt markering på situationsplan.   

Ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea 

om 80 kvm.  

Åtgärden har föregåtts av en bygglovsprövning enligt Plan- och bygglagen. Positivt bygglov för 

komplementbyggnaden är meddelat den 25 juni 2020.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB för nybyggnad av 

komplementbyggnad. Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta och fri passage 

enligt markering på situationsplan.   

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

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-14 

Handlingar som tillhör beslutet är: 
1st ansökningsblankett 

1st situationsplan 

1st plan- och fasadritning 

1st sektionsritning  

1st tomtplatsavgränsning  
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§ 211/20 MSN/2019/0383/008 

Svar på medborgarförslag - ombyggnation av ishallen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
1. att avslå medborgarförslag gällande ombyggnation av ishallen. 
2. att förvaltningens får i uppdrag att utreda verksamheternas behov av utökade faciliteter. 

 Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att bygga ut ishallen har inkommit. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslag gällande ombyggnation 
av ishallen. 

Yrkanden 
Maria Gard Günster (C) yrkar ett tillägg om att förvaltningen får i uppdrag att utreda 
verksamheternas behov av utökade faciliteter.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 

Förvaltningens förslag mot förvaltningens förslag med Maria Gard Günsters (C) tilläggsyrkande.  

Proposition 
Ordförande (C) ställer förvaltningens förslag mot förvaltningens förslag med Gard Günsters (C) 

tilläggsyrkande och finner bifall för Gard Günsters (C) tilläggsyrkande. 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Förbättringsförslag gällande ishallen. 
Kontaktuppgifter medborgarförslag - Förbättringsförslag Ishallen 
Fasad ny ingång - Ritning - Medborgarförslag – Förbättringsförslag gällande Ishallen  
Ritning Plan 1 - Medborgarförslag - Förbättringsförslag gällande Ishallen 
Ritning Plan 0 - Medborgarförslag - Förbättringsförslag gällande Ishallen 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-22 
  



 

PROTOKOLL Sida 15(26) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-11-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 212/20 MSN/2019/1954/008 

Svar på medborgarförslag - Rusta upp skolgården i Stora vika 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
1. att avslå medborgarförslag att kommunen rustar upp skolgården i Stora vika 
2. att förvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av en lekpark i Stora Vika tillsammans med 
verksamheten.   

 Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att rusta upp skolgården på Stora vika skola har inkommit. Förvaltningen 
föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslag att kommunen rustar upp 
skolgården i Stora vika 
 

Yrkanden 
Bodil Toll (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Maria Gard Günster (C) gör ett tilläggsyrkande om att förvaltningen får i uppdrag att utreda behovet 
av en lekpark i Stora Vika tillsammans med verksamheten.   

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 

Förvaltningens förslag mot förvaltningens förslag med Maria Gard Günsters (C) tilläggsyrkande.  

Proposition 
Ordförande (C) ställer förvaltningens förslag mot förvaltningens förslag med Gard Günsters (C) 

tilläggsyrkande och finner bifall för Gard Günsters (C) tilläggsyrkande. 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Att kommunen rustar upp skolgården i Stora Vika 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-22 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(26) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-11-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 213/20 MSN/2020/1232/291 

Återuppbyggnad av Lilla Gröndal - förslag på byggnader 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att byggnation av ny skolbyggnad sker genom SKLs 
ramavtal för Förskolebyggnad 2018. 

Sammanfattning 
För att ersätta Lilla Gröndal har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram flera 
förslag på byggnader och dess kostnader varav minst ett alternativ ska vara en modulbyggd skola. 
Som alternativ finns att anlita konsulter för att projektera en byggnad i egen regi eller att avropa en 
byggnad via SKLs ramavtal för förskolebyggnader 2018. Det kommer ta 9 månader längre att bygga 
något som projekterats av kommunen med hjälp av konsulter i jämförelse med att avropa från SKLs 
ramavtal för Förskolebyggnader. Det uppskattas även bli cirka 14 000 kronor dyrare per 
kvadratmeter att projektera i egen regi. Alternativet med egen projektering tros inte hålla befintlig 
budget vilket avrop från SKLs ramavtal för förskolebyggnader borde kunna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att byggnation av ny skolbyggnad sker genom SKLs 
ramavtal för Förskolebyggnad 2018. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beslutsunderlag 
Avropsvägledning Förskolebyggnader 2018, sida 11 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-22 
 

 



 

PROTOKOLL Sida 17(26) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-11-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 214/20 MSN/2020/1224/060 

Svar på remiss - Motion om att bygga om delar av sjukhuset 
till skola 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
det till kommunstyrelseförvaltningen.  

Sammanfattning 
Den 28 maj 2020 inkom Jean-Claude Menot (SD) och Klas Rydström (SD) med en motion till 
kommunfullmäktige om att bygga om delar av sjukhuset till skola. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen. En utredning om 
möjligheten att göra delar av sjukhuset till skola utreds inom lokalförsörjningsprocessen och är inget 
som ansvaras för av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
En ändring av sjukhuset till skola medges i detaljplanen. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Motion om att bygga om delar av sjukhuset till skola, 2020-05-18 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-27 
 

 



 

PROTOKOLL Sida 18(26) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-11-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 215/20 MSN/2020/1561/008 

Yttrande över remiss - Riktlinjer för hållbart byggande i 
Nynäshamns kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
det till kommunstyrelseförvaltningen.  

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till Riktlinjer för 
hållbart byggande i Nynäshamns kommun. Förvaltningen, genom avdelningen för plan, stab och 
bygglov, har förutom att ha yttrat sig över remisser även agerat stöd i framtagandet av riktlinjerna. 
Synpunkterna som framkom i de interna yttrandena anser förvaltningen har beaktas i det nya 
förslaget. Dokumentet är snyggt och lätt att använda och förvaltningen har inga ytterligare 
synpunkter. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Remissversion – Riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun, 2020-09-11 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-27 
 

 



 

PROTOKOLL Sida 19(26) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-11-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 216/20  

Information om inkomna yttranden för detaljplan Sydvästra 
Segersängsmotet 

Pitchayan Buachoom, landskaps- och planarkitekt, informerar muntligt.  

 

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 20(26) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-11-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 217/20  

Personalfrågor 
Alf Olsson, förvaltningschef, Claes Kilström, fastighetschef, 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 21(26) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-11-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 218/20  

Aktuella upphandlingar och avtal 
Josefine Gustafsson, inköpssamordnare, informerar arbetsutskottet allmänt om pågående 
upphandlingar och avtal.   



 

PROTOKOLL Sida 22(26) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-11-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 219/20  

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

Göran Bergander (S) har inkommit den 2 november 2020 med en skriftlig fråga angående 
Vattenmyndighetens dokument och åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner, 
förvaltningsperiod 2015-2020. Åtgärd 8 innebär att kommunerna skall utveckla planer för hur 
dagvatten skall hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet. 
Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska följas. Åtgärderna ska vara vidtagna senast tre år efter åtgärdsprogrammets 
fastställande. Socialdemokraterna önskar en redovisning av hur långt vår kommun kommit med 
detta arbete och om sådana planer finns upprättade så vill Socialdemokraterna att de presenteras. 
Förvaltningen har mottagit frågan och bereder ett svar att redovisa för nämnden.   



 

PROTOKOLL Sida 23(26) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-11-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 220/20  

Svar på medskick från VA 

Malin Qviberg, projektledare VA, gör en kort muntlig redovisning. Redovisningen kommer att ske i 
sin helhet under nämndsammanträdet den 17 november 2020.  

 

  



 

PROTOKOLL Sida 24(26) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-11-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 221/20  

Information om revidering av reglemente 

Yvonne Persson, kommunjurist, informerar muntligt om kommande förslag till revidering av 
reglemente för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 25(26) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-11-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§222/20 

Information om uppdrag Ören 

Daniel Hjertton bygglovskonsult, informerar muntligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 26(26) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-11-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§223 

Temadagen 

Arbetsutskottet är överens om att temadagen den 10 november 2020 ställs in.  
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