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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Elin Fernström 

Plats och tid 
Sammanträdesrum Järflotta, 2020-09-09 kl. 13.00-17.00 

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 

Claes Kilström, fastighetschef 

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef 

Percy Tollebrant, t.f. VA-och renhållningschef 

Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare  

Josefine Gustafsson, inköpssamordnare 

Daniel Hjertton, bygglovkonsult 

Malin Qviberg, projektledare VA 

Maria Landin, planchef  

David Ulmér, lokalstrateg 

 

Via Teams 

 

Via Teams, §§ 170-179, 182 

Via Teams, §§ 170-179 

Via Teams, §§ 170-179, 183 

 

Via Teams, § 172 

Via Teams, §§ 180-181 

§ 183 

Via Teams, §§ 178-179 

Via Teams, § 182 

 

Paragrafer 
§§ 170-183 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus B, plan 2, 2020-09-09 kl. 17.05 
 

 

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 

§ 170/20 Fastställande av dagordning 

§ 171/20 Personalfrågor 

§ 172/20 Aktuella upphandlingar och avtal 

§ 173/20 Övriga frågor och medskick 

§ 174/20 Svar på remiss - Nynäshamns kommuns Kulturprogram 2021-2024 

§ 175/20 Svar på remiss - Nynäshamns kommuns idrottsprogram 2021-2024 

§ 176/20 Svar på remiss - Förslag till nytt bidragsreglemente för Nynäshamns kommun 

§ 177/20 Godkännande och utställning av ny renhållningsordning 

§ 178/20 Planuppdrag för detaljplan del av Själv 5:73 och Själv 5:14 

§ 179/20 
Återremitterat ärende, angående ansvarsskada; skadeståndsanspråk mot 
Nynäshamns kommun 

§ 180/20 
Oxnö 8:21, Västra Skogsvägen 28, Oxnö, Torö – Ansökan om bygglov för 

nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad (garage). 

§ 181/20 Information om uppdrag Ören 

§ 182/20 Information angående utredning om bolagisering 

§ 183/20 Presentation och diskussion VA-plan och samhällsbyggnadsprojekt 
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Upprop och anmälningar om förhinder 

Alla ordinarie ledamöter närvarar vid sammanträdet.  

Val av justerare 

Göran Bergander (S) väljs till justerare.  
Justeringen äger rum i kommunhus B, plan 2, 2020-09-09 kl. 17.05   
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§ 170/20 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 
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§ 171/20  

Personalfrågor 
Alf Olsson, förvaltningschef; Marie Stålbom Warg, chef för avdelningen plan, stab och bygglov; 

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef; Percy Tollebrant, VA- och renhållningschef och Claes Kilström, 
fastighetschef ger en muntlig rapport om aktuella personalfrågor.   
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§ 172/20  

Aktuella upphandlingar och avtal 
Alf Olsson, förvaltningschef och Jesper Skoglund, stadsmiljöchef informerar arbetsutskottet allmänt 
om pågående upphandlingar och avtal.   
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§ 173/20  

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

Göran Bergander (S) lyfter en frågan angående detaljplan för Segersängsmotet. Han önskar att 
förvaltningen ser över kommunens dagvattenstrategi och policy. De gränsvärden som finns där är 

baserade på Göteborgs stads värden från 2013 och han undrar om detta är tillräckligt uppdaterat. 
Han undrar vidare angående hantering av dagvatten lokalt och hur det hanteras i planläggningen. 
Alf Olsson, förvaltningschef, svarar och förvaltningen tar med frågan.  

Göran Bergander (S) ställer en fråga angående uppföljning T2 och önskar en tidig indikation över 
hur det ser ut. Arbetsutskottet önskar ett förmöte med förvaltningen innan mötet med revisionen.   
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§ 174/20 MSN/2020/1166/008 

Svar på remiss - Nynäshamns kommuns Kulturprogram 2021-

2024 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

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

kommuns kulturprogram 2021-2024. Kulturprogrammet ska vara en vägledning för det långsiktiga 
arbetet med kulturen i Nynäshamn. Förvaltningen ser positivt på att det tas fram ett 

kommungemensamt program för arbetet med kultur inom Nynäshamns kommun. 
 

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

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar att ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.  

Propositionsordning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 

Förvaltningens förslag mot Berganders yrkande.  

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

Berganders yrkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Remissversion - Nynäshamns kommuns Kulturprogram 2021-2024, 2020-06-16  

Tjänsteutlåtande, 2020-08-27 
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§ 175/20 MSN/2020/1167/008 

Svar på remiss - Nynäshamns kommuns idrottsprogram 2021-

2024 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

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

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

vara hållbart ett antal år framåt. 
 

Idrottsprogrammet innehåller former för att i samarbete och samförstånd kunna främja en positiv 

utveckling i kommunen under kommande år. 

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

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar att ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.  

Propositionsordning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 

Förvaltningens förslag mot Berganders yrkande.  

Proposition 

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

Berganders yrkande. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Remissversion - Nynäshamns kommuns Idrottspolitiska program 2021-2024, 2020-06-16  

Tjänsteutlåtande, 2020-08-27 
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§ 176/20 MSN/2020/1168/008 

Svar på remiss - Förslag till nytt bidragsreglemente för 

Nynäshamns kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

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

Bidragsreglemente för Nynäshamns kommun. Kommunens syfte med bidragsgivningen är att stötta 
föreningar och aktörer så att kommunens invånare ges möjlighet till aktivitet inom många olika 

områden, vilket stärker individen och ökar folkhälsan. Reglerna syftar till, att på ett enkelt sätt 
beskriva vilka bidrag som är möjliga att söka och vad man är berättigad till att söka. 

 

Förvaltningen anser att det är en fördel att reglementerat ska ersätta tre separata dokument för att 
underlätta hanteringen, både för tjänstepersoner och för medborgare. Förvaltningen har inget att 

tillägga angående innehållet. 

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

det till kultur- och fritidsnämnden.  

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar att ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.  

Propositionsordning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 

Förvaltningens förslag mot Berganders yrkande.  

Proposition 

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

Berganders yrkande. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Remissversion - Nytt Reglemente för bidrag i Nynäshamns kommun, 2020-06-16 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-27 
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§ 177/20 MSN/2020/1245/349 

Godkännande och utställning av ny renhållningsordning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

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

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  
 

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

ska vara digital och under fyra veckor. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att 

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

Yrkanden 
Maria Gard Günster (C) yrkar att ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 

Förvaltningens förslag mot Gard Günsters yrkande.  

Proposition 

Ordförande (C) ställer förvaltningens förslag mot Gard Günsters yrkande och finner bifall för Gard 

Günsters yrkande 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Utställning Avfallsplan Del 1 
Utställning Avfallsplan Del 2 

Utställning Avfallsplan Del 3 
Utställning Avfallsplan Del 4 

Utställning Avfallsplan Del 5 

Utställning Föreskrifter 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-02 
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§ 178/20 MSN/2020/1263/214 

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.   

Sammanfattning 
Det har inkommit en förfrågan till Nynäshamns kommuns kommunstyrelseförvaltning om 

exploatering för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14. Sökande vill pröva möjligheten för en 
exploatering avsedd för bostadsändamål och lokaler. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att påbörja detaljplaneprövning för del av Själv 5:73 och del av Själv 5:14 enligt plan- och 

bygglagen 2010:900 (i dess lydelse efter 1 januari 2015).    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beslutsunderlag 
Start-PM 

Översiktskarta 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-24 
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§ 179/20 MSN/2019/2035/214 

Återremitterat ärende, angående ansvarsskada; 

skadeståndsanspråk mot Nynäshamns kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning 
Den tidigare fastighetsägaren till Sittesta 2:14 har yrkat på skadestånd av Nynäshamns kommun på 

grund av den skada och det lidande hen anser sig ha åsamkats på grund av kommunens 
handläggning och formella felaktigheter i samband med försäljningen av Sittesta 2:14. 

Förvaltningens bedömning är att inget skadestånd ska utgå. 
 

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

 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar att ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 

Förvaltningens förslag mot Berganders yrkande.  

Proposition 

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

Berganders yrkande. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Krav angående Sittesta, daterat 6 augusti 2018 

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

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

Tjänsteutlåtande, 2020-08-27 
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§ 180/20        MSN/2020/1277/234 

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

bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 
(garage). 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

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

31 § PBL. 

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

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-01 

Handlingar som tillhör beslutet är: 
1 situationsplan 

2 ritning huvudbyggnad 

6 ritning komplementbyggnad (garage) 

Ansökan 

Bilagor 
Beslut (2020-06-16),om dispens från strandskyddsbestämmelserna med tomtplatsavgränsning, 

MSN/2020/0571/267B 

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

grundvatten. 

Situationsplan med tidigare beslutad tomtplatsavgränsning 

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare 
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§ 181/20  

Information om uppdrag Ören 

Daniel Hjertton, bygglovskonsult, informerar muntligt.  
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§ 182/20  

Information angående utredning om bolagisering 

David Ulmér, lokalstrateg, informerar muntligt.  
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§ 183/20  

Presentation och diskussion VA-plan och 

samhällsbyggnadsprojekt 

Malin Qviberg, projektledare VA, informera muntligt om inkomna synpunkter på VA-planen.  
Alf Olsson, förvaltningschef, leder en diskussion.  

 

 


