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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2020-10-06 
Anslaget sätts upp: 2020-10-08             Anslaget tas ned: 2020-10-29 
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Elin Fernström 

Plats och tid 
Sammanträdesrum Örngrund, 2020-10-06 kl. 08.30-10.25 

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 Via Teams 
Claes Kilström, fastighetschef Via Teams, §§ 196-203 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef Via Teams, §§ 196-203 
Percy Tollebrant, t.f. VA-chef Via Teams, §§ 198-203 
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare   
Rikard Strandberg, t.f. bygglovchef  §§ 187-191 
Nora Pettersson, bygglovhandläggare §§ 187-191 
Ida Olén, planchef Via Teams, § 193 
Josefine Gustafsson, inköpssamordnare Via Teams, § 186 
Jaana Eberkvist, planarkitekt/trafikplanerare Via Teams, § 193 
Malin Qviberg, projektledare VA Via Teams, § 201 
Adam Andersson, projektledare mark- och exploatering Via Teams, §§ 203, 201  
 

Paragrafer 
§§ 184-203 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus B, plan 2, 2020-10-07 kl. 10.00 

Underskrifter 
 
 
 
Maria Gard Günster (C) 
Ordförande 

Göran Bergander (S) 
Justerare 

 
  
 
Elin Fernström 
Sekreterare  
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Innehållsförteckning         
  Upprop och anmälningar om förhinder 
  Val av justerare 
§ 184/20 Fastställande av dagordning 
§ 185/20 Personalfrågor 
§ 186/20 Aktuella upphandlingar och avtal 

§ 187/20 Ottersta 1:10, Grönviks sjöväg 50, 148 97 Sorunda - Förhandsbesked gällande 
nybyggnation av enbostadshus 

§ 188/20 Oxnö 6:17, Bredlötsvägen 34, Torö – Förhandsbesked för fritidshus och 
komplementbyggnad 

§ 189/20 Gränja 2:19, Hammerstavägen 11, Ösmo – Strandskyddsdispens för fritidshus 

§ 190/20 Kängsta 1:42, Söder Kängsta 28, Nynäshamn - Ansökan om strandskyddsdispens 
för nybyggnad av fritidshus 

§ 191/20 NORSBOL 1:22, Norsbol 213, Nynäshamn – Ansökan om bygglov för nybyggnad 
av stall 

§ 192/20 Information om uppdrag Ören 
§ 193/20 Planuppdrag Gång- och cykelbro Källberga 
§ 194/20 Revidering av delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
§ 195/20 Yttrande över remiss - Motion om trygghet 
§ 196/20 Svar på väckt ärende - ofullständiga protokoll på hemsidan 
§ 197/20 Internhyresmodell 2021 
§ 198/20 Yttrande över motion - Motion om äldreomsorg 
§ 199/20 Muntlig återrapportering om fastighetsavdelningen 
§ 200/20 Tiggeri - Ordningsföreskrifterna 
§ 201/20 Segersäng företagsby projektering 
§ 202/20 Övriga frågor och medskick 
§ 203/20 Rivning och uppsägning av Sunnerby förskola 

 

Paragraferna behandlades i ordning: 184, 193, 187-200, 203, 201, 185-186, 202  
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Upprop och anmälningar om förhinder 
Samtliga ordinarie ledamöter närvarar vid mötet.  

Val av justerare 
Göran Bergander (S) väljs till justerare.  
Protokollet justeras i kommunhus B, plan 2, 2020-10-07 kl. 10.00  
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§ 184/20 

Fastställande av dagordning 
Förvaltningen önskar att § 192 utgår. Det finns ingen ny information att redogöra för. 
Informationspunkten återkommer vid nästa arbetsutskott.  

Förvaltningen önskar att lägga till en ytterligare punkt om Rivning och uppsägning av Sunnerby 
förskola. Punkten blir § 203/20.  

Dagordningen fastställs med ovan tillägg.  
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§ 185/20  

Personalfrågor 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef; Claes Kilström, fastighetschef; 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.  
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§ 186/20  

Aktuella upphandlingar och avtal 
Josefine Gustafsson, inköpssamordnare; Alf Olsson, förvaltningschef; Claes Kilström, fastighetschef 
och Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, informerar arbetsutskottet allmänt om pågående 
upphandlingar och avtal.   
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§ 187/20 MSN/2020/1172/235 

Ottersta 1:10, Grönviks sjöväg 50, 148 97 Sorunda - 
Förhandsbesked gällande nybyggnation av enbostadshus 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att: 

Positivt förhandsbesked meddelas för Ottersta 1:10 gällande nybyggnation av enbostadshus 
(ersättningsbyggnad), med stöd av 9 kap. 17 § PBL. 

Avgifter 
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 1, 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 2020-07-14 och beslut fattades 2020-10-06, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister 
för handläggningen har hållits. Beslut om förlängd handläggningstid fattades 2020-09-21. Avgiften 
har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). 

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

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

– Grundläggning ska ske så att sprängning/spräckning i berg undviks. 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus (ersättningsbyggnad) i 1 ½ plan 
med bruttoarea om 120 m² varav byggnadsarea om 80 m². Byggnaden som står på platsen idag 
har en byggnadsarea om ca 58 m² och är i två våningar. 

Åtgärden ligger inom strandskyddat område, dispens från strandskyddet krävs. 

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 
Strandskydd gäller 300 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 område med detaljplan. 

Gällande översiktsplan antagen 2012 och kustplanen fastställd 2002 gäller för fastigheten. 
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Grannhörande 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga negativa synpunkter har inkommit.  

Remisser 
Godkänt beslut från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund gällande vatten och avlopp har 
bifogats ansökan. 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
 
Åtgärden ligger inom strandskyddat område, strandskyddsdispens för åtgärden erfordras. 

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. 

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

Förvaltningens bedömning 
Eftersom nybyggnationen avser en ersättningsbyggnad bedömer förvaltningen att åtgärden redan 
har lokalieringsprövats vid ett tidigare skede och att förutsättningarna för platsen inte har förändrats 
sen dess. Byggnadens placering bedöms uppfylla krav på lämplighet enligt 2 kap. PBL samt 8 kap. 9 
§ PBL. 

Förvaltningen bedömer att åtgärderna går att förena med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av området enligt kommunens översiktsplan och kustplan. 

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

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att: 

Positivt förhandsbesked meddelas för Ottersta 1:10 gällande nybyggnation av enbostadshus 
(ersättningsbyggnad), med stöd av 9 kap. 17 § PBL. 

Yrkanden 
Maria Gard Günster (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020- 09-21 

Handlingar som tillhör beslutet är: 
- Ansökan      Diariefört: 2020-07-14 
- Situationsplan       Diariefört: 2020-07-14 
- Beslut från SMHOF om godkänt VA   Diariefört: 2020-07-14 
- Fotografier på befintlig byggnad   Diariefört: 2020-07-14 
- Personligt brev från sökande    Diariefört: 2020-07-14 
 

 

Skickas till 
Akten 
Sökanden 

Kopia för kännedom 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

Underrättelse via brev genom kopia på kungörelse 
Grannar eller kända sakägare. 

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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§ 188/20 MSN/2020/1201/235 

Oxnö 6:17, Bredlötsvägen 34, Torö – Förhandsbesked för 
fritidshus och komplementbyggnad 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att: 

Positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad med stöd av 
9 kap. 17 § PBL.  

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 2020-06-24 och beslut om förlängdhandläggningstid meddelades sökande 2020-08-13.  
Beslut i sakfrågan fattades 2020-10-06, 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). 
 

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

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

– Ingrepp i orörd naturmark utöver det som behövs för grundläggning av byggnader får inte göras. 

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. 

Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL). Miljöbalken 1998:808 (MB) 

Ärendet  
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.  

Strandskyddsdispens meddelades den 19 oktober 2017. Länsstyrelsen överprövade det tidigare 
meddelande beslutet med stöd av 19 kap. 3 b § tredje stycket MB. Länsstyrelsen beslutade den 27 
mars 2020 att beslutet om att meddela strandskyddsdispens står fast.  

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 
Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt MB: 
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• 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. 

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

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför områden med detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 

Gällande översiktsplan antagen 2012, kustplanen fastställd 2002 och fördjupad översiktsplan för 
Torö, Svärdsö och Oxnö antagen 1993 gäller för fastigheten  

Grannhörande 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Fastighetsägarna till Oxnö 6:28, Oxnö 7:20, 
Oxnö 6:18, Oxnö 6:16 och Oxnö 6:25 motsätter sig förslaget.   

Sökande har vid ett bemötande yttrat sig över inkomna negativa yttranden från berörda sakägare.  

Remisser 
Förslaget har remitterats till Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund utifrån tidigare meddelat 
ställningstagande om vattenförutsättningarna för fastigheten. Inget negativt yttrande har inkommit.  

Bedömning enligt plan- och bygglagen 
Förhandsbesked för åtgärden har meddelats vid ett tidigare beslut den 19 oktober 2017. Detta 
beslut överklagades av berörda sakägare och grannar. Mark- och miljödomstolen meddelade den 24 
april 2018 att domstolen avslår överklaganden, se MMD mål P 1846-18. 

Länsstyrelsen beslutade att överpröva det kommunala beslutet att bevilja strandskyddsdispens och 
meddelade beslut den 27 mars 2020 att beslutet från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om 
strandskyddsdispens står fast. 

Detta medförde att giltighetstiden för förhandsbeskedet löpt ut vid begäran om förrättning. 
Fastighetsägaren har därmed valt att på nytt söka förhandsbesked för samma åtgärd.   

Vid tidigare beslut om förhandsbesked bedömdes åtgärden enligt följande:  

Fastigheten Oxnö 6:17 ligger utanför planlagt område men inom sammanhållen bebyggelse. I 
aktuellt område finns inga särskilda bestämmelser gällande storlek på fritidshusbebyggelse utan 
bedömning görs utifrån respektive ärende. Ett villkor för förhandsbeskedet är att byggnaderna ska 
anpassas till platsens terräng, miljö- och kulturvärdena. Detta är något som vid bygglovet ska 
beaktas för att inte medföra någon olägenhet.  

Förvaltningen bedömer att åtgärderna går att förena med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av området enligt kommunens översiktsplan, kustplan och fördjupad översiktsplan för 
Torö, Svärdsö och Oxnö. Byggnadernas placering bedöms uppfylla krav på lämplighet enligt 2 kap 
PBL samt 8 kap 9 § PBL. Positivt förhandsbesked kan därmed tillstyrkas med stöd av 9 kap 17 § 
PBL. 

För den nu aktuella fastigheten har inga av de föregående förutsättningarna ändrats och innebär 
således att positivt förhandsbesked kan meddelas med stöd av 9 kap. 17 § PBL.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att: 

Positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad med stöd av 
9 kap. 17 § PBL.  

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

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-22 

Handlingar som tillhör beslutet är: 
1st ansökningsblankett 
1st beskrivning och tidigare beslut vid överprövning 
1st situationsplan och kompletterande underlag avseende vatten, BDT och WC.   

Bilagor 
Negativa yttranden från berörda sakägare och grannar 
Avgörande från Mark- och miljödomstolen  
Bemötande från sökande avseende grannars negativa yttranden 

Skickas till 
Akten 

Beslutet delges 
Fastighetsägarna till Oxnö 6:28 
Fastighetsägarna till Oxnö 7:20 
Fastighetsägarna till Oxnö 6:18 
Fastighetsägarna till Oxnö 6:16  
Fastighetsägarna till Oxnö 6:25 

Kopia för kännedom 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

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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§ 189/20 MSN/2020/1104/267B 

Gränja 2:19, Hammerstavägen 11, Ösmo – 
Strandskyddsdispens för fritidshus 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 
Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB för fritidshus. Som tomtplats i 
strandskyddshänseende avgränsas en yta och fri passage enligt markering på situationsplan.   

Ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för fritidshus.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 
Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB för fritidshus. Som tomtplats i 
strandskyddshänseende avgränsas en yta och fri passage enligt markering på situationsplan.   

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

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-17 

Handlingar som tillhör beslutet är: 
1st situationsplan upprättad på en förenklad nybyggnadskarta 
1st tomtplatsavgränsning 
1st ritningsunderlag 
1st fotografier 
1st ansökningsblankett.  

Bilagor 
Yttrande från Länsstyrelsen  
Lantmäteriakt  
Yttrande från sökande  
Bildbilaga  
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§ 190/20 MSN/2019/1599/267B 

Kängsta 1:42, Söder Kängsta 28, Nynäshamn - Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
Dispens från strandskyddet avslås, med stöd av 7 kap. 18 b § MB, för nybyggnad av fritidshus. 

Ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för ett fritidshus i 1,5 plan med en byggnadsarea om ca 98 m2. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
Dispens från strandskyddet avslås, med stöd av 7 kap. 18 b § MB, för nybyggnad av fritidshus. 

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

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-11 

Handlingar som tillhör beslutet är: 
1 st. Ansökan. 
1 st. Situationsplan. 
1 st. Fasadritning. 
1 st. Planritning. 
1 st. Sektionsritning. 
1 st. Redovisning av trädfällning. 

Bilagor 
Tidigare beslut om strandskyddsdispens. 
Tidigare beslut om förhandsbesked. 
Fotodokumentation från platsbesök. 
Yttrande från kommunekolog. 
Rapport från naturvårdskonsult gällande Raggarv. 
Brev från sökande efter mottagen kommunicering av förslag till beslut. 
Extra yttrande från sökanden, inkommit 1 oktober 2020 
 



 

PROTOKOLL Sida 16(28) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-10-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 191/20 MSN/2020/0795/229 

Norsbol 1:22, Norsbol 213, Nynäshamn – Ansökan om bygglov 
för nybyggnad av stall 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande 
 
Sammanfattning 
Ansökan om nybyggnad av stall i två våningar med en bruttoarea om ca 120,5 m2 varav ca 60 m2 
utgör byggnadsarea. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
Bygglov beviljas för nybyggnad av stall med stöd av 9 kap. 31  § PBL. 

Yrkande 
Bodil Toll (M) yrkar att ärendet lämnas utan eget ställningstagande.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 
Förvaltningens förslag mot Bodil Tolls (M) yrkande.  

Proposition 
Ordförande (C) ställer förvaltningens förslag mot Tolls yrkande och finner bifall för Tolls yrkande. 

 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-14 

Handlingar som tillhör beslutet 
1 st. Ansökan. 
1 st. Situationsplan. 
1 st. Plan-, fasad- och sektionsritning. 
1 st. Beskrivning från sökande gällande hage, gödselhantering, avskärmning och påverkan på 
vattentillgång/vattenkvalitet.  

Underlag för beslut 
Yttrande från berörda sakägare med erinran/synpunkter 
Yttrande från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
 



 

PROTOKOLL Sida 17(28) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-10-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 192/20  

Information om uppdrag Ören 
 
Ärendet utgår.  

  



 

PROTOKOLL Sida 18(28) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-10-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 193/20 MSN/2019/1073/214 

Planuppdrag Gång- och cykelbro Källberga 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att påbörja detaljplanläggning av Gång- och cykelbro Källberga enligt 4 kap. 2 § plan och 
bygglagen 2010:900 (i dess lydelse efter 1 januari 2015). 

Sammanfattning 
Det behövs en säker gång- och cykelvägförbindelse mellan Källberga och Ösmo. Detaljplanen för del 
av Vidbynäs 1:3 m.fl. bostäder i Källberga, Dp 864, antogs den 11 september 2018. Detaljplanen 
möjliggör för cirka 600-700 nya bostäder i området Källberga. I plan 864 har reservat för en gång- 
och cykelbro gjorts, vilket innebär att en ny detaljplan måste tas fram för gång- och cykelbron. 
Kommunstyrelsen beställde den 23 maj 2019 (§ 141) en detaljplan av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för en gång och cykelbro över Muskövägen. På begäran av 
fastighetsägaren Källberga mark AB för detaljplanen 864 ska även ändring av detaljplanen 864 
göras inom ramen för detaljplan Gång- och cykelbro Källberga. Ändringen gäller ändamålen för 
parkering, återvinningstation, transformatorstation och en viss del av centrum. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att påbörja detaljplanläggning av Gång- och cykelbro Källberga enligt 4 kap. 2 § plan och 
bygglagen 2010:900 (i dess lydelse efter 1 januari 2015). 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Start PM 
Kostnadsskrivelse  
Tjänsteutlåtande, 2020-09-21 
 



 

PROTOKOLL Sida 19(28) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-10-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 194/20 MSN/2020/0782/002 

Revidering av delegationsordning för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning behöver fortlöpande uppdateras för att 
vara ett välfungerande dokument. Förvaltningen har föreslagit ett antal ändringar och rättelser. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till ändringar i miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning. 

Yrkande 
Göran Bergander (S) yrkar att ärendet lämnas utan eget ställningstagande.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 
Förvaltningens förslag mot Göran Berganders (S) yrkande.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Förslag – ny delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, beslutad 2019-05-21, § 141 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-23 
 



 

PROTOKOLL Sida 20(28) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-10-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 195/20 MSN/2020/1039/008 

Yttrande över remiss - Motion om trygghet 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översända det till kommunstyrelseförvaltningen.  

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över en inkommen motion 
angående trygghet i Nynäshamns kommun. Motionen är inlämnad av Socialdemokraterna. Motionen 
handlar i korthet om att det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg och inte behöva kalkylera 
för risk och rädsla. Medborgare upplever ökad otrygghet i samhället eftersom fler blir utsatta för 
brott. Det är kommunens gemensamma ansvar att motverka denna känsla. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översända det till kommunstyrelseförvaltningen. Yrkanden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Motion - Trygghet - Varje medborgare ska kunna leva tryggt, 2020-03-10 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-23 
 



 

PROTOKOLL Sida 21(28) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-10-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 196/20 MSN/2020/1458/008 

Svar på väckt ärende - ofullständiga protokoll på hemsidan 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  
 
1. anse det väckta ärendet besvarat. 
2. för publicering av skriftliga yttranden på kommunens hemsida ska ledamoten inkomma med ett 
dokument i Word alternativt PDF senast två dagar efter sammanträdet. Dokumentet ska inte vara 
inskannat.  

Sammanfattning 
Den 25 augusti 2020, § 182, väckte Sorundanet ett ärende angående ofullständiga protokoll. De 
yrkar att protokollen för 2019 och 2020 kompletteras med de saknade bilagorna och att protokollen i 
fortsättningen är fullständiga, det vill säga att även bilagorna publiceras på vår kommuns hemsida. 
Från och med 23 september 2018 måste alla dokument som publiceras på en hemsida vara 
tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  
 
1. anse det väckta ärendet besvarat. 
2. för publicering av skriftliga yttranden på kommunens hemsida ska ledamoten inkomma med ett 
dokument i Word alternativt PDF senast två dagar efter sammanträdet. Dokumentet ska inte vara 
inskannat.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Väckt ärende – om ofullständiga protokoll, MSN 2020-08-25 § 182 - Bilaga E 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-23 
 



 

PROTOKOLL Sida 22(28) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-10-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 197/20 MSN/2020/0424/289 

Internhyresmodell 2021 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna den nya 
internhyresmodellen att gälla från 1 januari 2021.  

Sammanfattning 
Fastighetsavdelningen och ekonomiavdelningen har tillsammans arbetat fram en ny modell för 
internhyra. Hyresmodellen har samma upplägg som ekonomistyrningsmodellen. Den nya 
internhyresmodellen möjliggör långsiktig planering då en fyraårig planeringsperiod införs. För 
fastigheter i ”basnivå” får hyran endast höjas med max 2% per år under planeringsperioden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna den nya 
internhyresmodellen att gälla från 1 januari 2021. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för internhyra 2021 
Vem ansvarar för vad 2021 
Powerpoint presentation, Ny internhyresmodell Juni 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-23 



 

PROTOKOLL Sida 23(28) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-10-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 198/20 MSN/2020/1038/008 

Yttrande över motion - Motion om äldreomsorg 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
 
Ärendet återremitteras så att förvaltningen kan ändra sakfel i tjänsteutlåtandet.  
Ärendet behandlas i nämnden den 20 oktober 2020.  

Sammanfattning 
Den 9 april 2020 inkom Roland Junerud (s) Liselotte Vahermägi (s) och Ola Hägg (s) med en motion 
gällande framtidens äldreomsorg i Nynäshamns kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att motionen anses besvarad i och 
med beslutet i KSAU §146/20 och anta beslutet som sitt. 

Yrkande 
Göran Bergander (S) yrkar att ärendet återremitteras så att förvaltningen kan ändra sakfel i 
tjänsteutlåtandet. Ärendet behandlas i nämnden den 20 oktober 2020.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 
Förvaltningens förslag mot Göran Berganders (S) yrkande.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 146 2020-09-03 - Upphandling av driftentreprenad vård- och omsorgsboende 
Motion-Framtidens äldreomsorg i Nynäshamns kommun 1032586_1_1.pdf 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-23 



 

PROTOKOLL Sida 24(28) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-10-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 199/20  

Muntlig återrapportering om fastighetsavdelningen 
Claes Kilström, fastighetschef, föredrar muntligt.  

  



 

PROTOKOLL Sida 25(28) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-10-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 200/20  

Tiggeri – Ordningsföreskrifterna 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, föredrar muntligt.  

  



 

PROTOKOLL Sida 26(28) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-10-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 201/20  

Segersäng företagsby projektering 
Adam Andersson, projektledare mark- och exploatering, föredrar muntligt.  

  



 

PROTOKOLL Sida 27(28) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-10-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 202/20  

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

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, informerar om en aktuell skadegörelse av toalettbyggnaden vid 
Grindsjön. Det har varit mycket skadegörelse på sista tiden. Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, 
återkommer med kostnader för återställning av toaletten vid Grindsjön. Kostnaderna kommer att 
hamna på resultatet.  

  



 

PROTOKOLL Sida 28(28) 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-10-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 203/20  

Rivning och uppsägning av Sunnerby förskola 
Claes Kilström, fastighetschef, informerar muntligt.  

Ärendet tas upp i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 20 oktober 2020.  
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