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PROTOKOLL        Sida 2 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning               

 

Ärende 

 

 Upprop och anmälningar om förhinder  

 Val av justerare  

§ 59 Fastställande av dagordning  

§ 60 Personalfrågor  

§ 61 Aktuella upphandlingar och avtal  

§ 62 Övriga frågor och medskick  

§ 63 Remissvar - Ny informationssäkerhetspolicy  

§ 64 Uppgradering till högspänning på Nynäshamns reningsverk  

§ 65 Omfördelning medel  

§ 66 Gatubeläggning (vägkapital) Nynäshamns kommun 2020  

§ 67 Ersätta trappor på gångväg mellan Vikgatan och Estövägen  

§ 68 Svar på medborgarförslag - hundrastgård i Ösmo  

§ 69 Svar på medborgarförslag - Muddra och fyll på sand vid badplatsen, Stora Vika  

§ 70 Svar på medborgarförslag - Röjning av strand, Stora Vika  

§ 71 Svar på medborgarförslag om att upprusta Spångbro busshållplats med cykelställ 
"pollare" 

 

§ 72 Svar på medborgarförslag - anlägga boulebana, Sunnerby  

§ 73 Svar på medborgarförslag - anlägga beachvolleyplan och rusta upp sandfotbollsplan, 

Sunnerby 

 

§ 74 Svar på medborgarförslag om säkerheten vid busshållplatsen på väg 225, vid Ristomta  

§ 75 Svar på medborgarförslag om stoppförbud på Heimdalsvägen vid Gröndalsskolan  

§ 76 Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Industrivägen  

§ 77 Hävande av lokala trafikföreskrifter på Industrivägen  

§ 78 Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Arkitektvägen  

§ 79 Lokal trafikföreskrift om parkering 1 timme på Nynäsvägen  

§ 80 Uppsägning av hyresavtal, Kylrum och kapell, Nornan 32  

§ 81 Uppsägning hyresavtal, Vardagsstödslokaler, Nornan 32  

§ 82 Planbesked Plogen 4, 5, 6 och 11  

§ 83 Storbygården 3:1, Storbygården 2, Torö, Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus och garage/ förråd 

 

§ 84 Grytnäs 1:5, Svart väg Grytnäs 56, Lisö – Ansökan om strandskyddsdispens för 

nybyggnad av fritidshus  

 

§ 85 Nynäshamn 2:133, Strandvägen, Nynäshamn - Ansökan om strandskyddsdispens och 
bygglov för nybyggnad av parkering 

 

§ 86  – påföljd föreläggande med 

vite 

 

§ 87  – påföljd föreläggande med vite  

§ 88  – påföljd föreläggande med vite  

§ 89 Information om uppdrag Ören  

§ 90 Svar på revisionsfrågor till miljö– och samhällsbyggnadsnämnden mars 2020  

 
Paragraferna behandlades i ordningen: 59- 82, 89, 86-88, 90  



 

 

PROTOKOLL        Sida 3 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 59/20   

Fastställande av dagordning  
Förvaltningen önskar lägga till en punkt om Svar på revisionsfrågor till miljö – och 

samhällsbyggnadsnämnden mars 2020. Punkten blir § 90. 

 
Dagordningen fastställs utan ändringar.  

 
____________ 
 
 

 

 
   



 

 

PROTOKOLL        Sida 4 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 
Au § 60/20   

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

muntlig rapport om aktuella personalfrågor. Claes Kilström, fastighetschef, gör en presentation över 
organisationsförändringar på fastighetsavdelningen.  

 

______________ 

 
 

 

 
   



 

 

PROTOKOLL        Sida 5 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 61/20   

Aktuella upphandlingar och avtal  
Claes Kilström, fastighetschef och Alf Olsson, förvaltningschef, informerar arbetsutskottet allmänt om 

pågående upphandlingar och avtal.  
 

En presentation av vad som pågår kommer att skickas ut. Avdelningscheferna återkommer också med en 

presentation på nämndmötet den 14 april 2020.  
 

______________ 
 

 
 

 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 6 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 
Au § 62/20   

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

 
Göran Bergander (S) önskar en skriftlig beskrivning av vad som händer i projektet med Tallbackaskolan. 

Förvaltningen presenterar den på nämnden den 14 april 2020. 
 

Göran Bergander (S) önskar en handlingsplan över hur VA-verksamheten kommer att hanteras efter att 
VA-chefen har slutat. Förvaltningen presenterar den på nämnden den 14 april 2020.  

 

Göran Bergander (S) lyfter ett önskemål om att förvaltningen tar tag i arbetet med att se till att 
fastighetsägarna i Telegrafenområdet följer upp sitt ansvar för fastigheten. Förvaltningen svarar mer 

ingående på nämndmötet 14 april 2020.  
 

Göran Bergander (S) önskar att förvaltningen startar ett projekt med att ta fram en parkeringsutredning 

för hur parkeringssituationen ska hanteras om Alkärrsplan blir exploaterad. Förvaltningen svarar mer 
ingående på nämnden den 14 april 2020. 

 
_________________ 

 

 
 

 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 7 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 63/20  Dnr MSN/2020/0374/000-2 

Remissvar - Ny informationssäkerhetspolicy 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Informationssäkerhetspolicyn ska bli ett övergripande styrdokument som sätter ramarna för 

informationssäkerhetsarbetet i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag 

som nu är ute på remiss till nämnderna. Förvaltningen välkomnar policyn och har bara mindre 
kommentarer att framföra.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 

Missiv informationssäkerhetspolicy 

Remiss - Policy informationssäkerhet v0.8 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget 
 

_______________ 

 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 8 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 64/20  Dnr MSN/2020/0508/351-1 

Uppgradering till högspänning på Nynäshamns 
reningsverk 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

För att öka driftsäkerheten och möjliggöra den pågående och planerade utökningen av kapacitet och 

prestanda vid Nynäshamns reningsverk behöver de befintliga elserviserna uppgraderas till en gemensam 
21,5 kV högspänningsanslutning. Investeringskostnaden för uppgradering bedöms till 2,5 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 
Uppgradering till högspänning Investeringskalkyl 

Estimerad betalplan, uppgradering till högspänning ARV 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  

1. Ge miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med 
nedan angivna arbeten.  

2. Finansiering sker genom att ianspråkta 2,5 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för VAs 

investeringsplan 2020-2023 för upprustning av verk och pumpstationer.  

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 

____________ 

 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 9 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 65/20  Dnr MSN/2019/0394/312-3 

Omfördelning medel 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

För att finansiera underskottet på gång- och cykelväg utmed Hammarhagsvägen tas överskottet från 

gång- och cykelbana utmed Nyblevägen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar att 
 

Omfördela kvarvarande medel om 200 000 kr från investeringen gång- och cykelbana utmed Nyblevägen  
IV 114316 till investeringen byggande av gång- och cykelbana, Hammarhagsvägen IV 114317. 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 

_____________ 
 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 10 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 66/20  Dnr MSN/2020/0487/311-1 

Gatubeläggning (vägkapital) Nynäshamns kommun 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 

Kapitalkostnader gatubeläggning (vägkapital ) Nynäshamns kommun 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genomföra underhållsåtgärder på gatunätet i 

Nynäshamn om 9,5 miljoner kronor. 
Finansiering sker genom att i anspråk ta 9,5 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för Stadsmiljö 

reinvesteringar 2020-2024. 

Investeringen avslutas under Q2 år 2021. 
 

Med en internränta på 1,75% uppgår kapitalkostnaden år 1 till 542 925:- 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

  
___________ 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 11 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 67/20  Dnr MSN/2020/0491/311-1 

Ersätta trappor på gångväg mellan Vikgatan och 
Estövägen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har utrett möjligheten att ersätta trapporna mellan Vikgatan-Trollvägen-Estövägen med 

gång- och cykelväg för att öka tillgängligheten. Med anledning av det stora markingrepp och kostnaderna 
för denna gång- och cykelväg föreslås att objektet tas bort från förvaltningens åtgärdslista. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 
att objektet att ersätta trapporna på gångvägen mellan Vikgatan-Trollvägen-Estövägen med gång- och 

cykelväg tas bort från förvaltningens åtgärdslista. 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 
___________ 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 12 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 68/20  Dnr MSN/2019/0385/008-2 

Svar på medborgarförslag - hundrastgård i Ösmo 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen om att anlägga en hundgård. Förvaltningen arbetar 

redan för att kunna bygga en hundrastgård i Ösmo, men avvaktar nu en lämplig plats för placering på 

grund av byggplanerna och utvecklingen av Ösmo centrum.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 
Beslut - Kf § 20.4 2019-02-14 - Inkomna medborgarförslag 

Namninsamling till Medborgarförslag - Anlägga en hundgård i Ösmo 

Medborgarförslag - Anlägga en hundgård i Ösmo 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om en hundgård i Ösmo. 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 
______________ 

 

  



PROTOKOLL        Sida 13 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

Au § 69/20 Dnr MSN/2019/1769/008-2 

Svar på medborgarförslag - Muddra och fyll på sand vid 
badplatsen, Stora Vika 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet återremitterar ärendet för att förvaltningen ska ta fram förslag på olika åtgärder och 
komplettera beslutsunderlaget med bland annat bilder. 

Ärendet tas upp den 14 april 2020. 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget föreslår att badplatsen i Stora Vika muddras och fylls på med sand. Förvaltningen ser 
dessa åtgärder som svårgenomförbara inom överskådlig tid och föreslår miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03-17 
Beslut - Kf § 164.3 2019-10-17 - Inkomna medborgarförslag 
Medborgarförslag - Att man muddrar och fyller på med sand vid badplatsen i Stora Vika 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att muddra och fylla på 
sand vid badplatsen i Stora Vika. 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar på återremiss för att förvaltningens ska ta fram förslag på olika åtgärder och 

komplettera beslutsunderlaget med bland annat bilder.  

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar på återremiss för att förvaltningen ska ta fram förslag på olika åtgärder och 

komplettera beslutsunderlaget med bland annat bilder.  

Propositionsordning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 

Förvaltningens förslag mot Berganders yrkande.  

Proposition 

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

yrkande. 

_______________ 



PROTOKOLL        Sida 14 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

Au § 70/20 Dnr MSN/2019/1953/008-2 

Svar på medborgarförslag - Röjning av strand, Stora Vika 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet återremitterar ärendet för att förvaltningen ska ta fram förslag på olika åtgärder och 
komplettera beslutsunderlaget med bland annat bilder. 

Ärendet tas upp den 14 april 2020. 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget föreslår att badplatsen i Stora Vika röjs upp, att vassen tas bort och att stranden 
breddas med mera sand. Förvaltningen ser att sandpåfyllnad är en svårgenomförbar åtgärd inom 
överskådlig tid och föreslår miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03-17 
Beslut - Kf 2019-11-13 § 185.1 - Inkomna medborgarförslag 
Medborgarförslag - Att kommunen röjer upp vid stranden i Stora Vika 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att röja stranden vid 
Stora Vika. 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar på återremiss för att förvaltningen ska ta fram förslag på olika åtgärder och 
komplettera beslutsunderlaget med bland annat bilder.  

Propositionsordning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 

Förvaltningens förslag mot Berganders yrkande.  

Proposition 

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

yrkande. 

______________ 



 

 

PROTOKOLL        Sida 15 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 71/20  Dnr MSN/2019/1956/008-2 

Svar på medborgarförslag om att upprusta Spångbro 
busshållplats med cykelställ "pollare" 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Kommunen planerar att uppföra cykelställ med tak vid Spångbro busshållplats under 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 
Spångbro torg 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att med förvaltningens redogörelse anse medborgarförslaget besvarat 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

___________ 
 

 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 16 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 72/20  Dnr MSN/2020/0090/008-2 

Svar på medborgarförslag - anlägga boulebana, Sunnerby 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen om att anlägga en boulebana med två banor på 

området vid den allmänna lekplatsen vid Gullvivevägen, Sunnerby. Förvaltningen ser inte att det i 

dagsläget är möjligt att prioritera en investering i detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 
Beslut - § 222.6 2019-12-12 - Inkomna medborgarförslag 

Medborgarförslag - Att kommunen anlägger en boulebana Gullvivevägen Sorunda 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att anlägga en 

boulebana i Sunnerby. 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 
___________ 

 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 17 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 73/20  Dnr MSN/2020/0091/008-2 

Svar på medborgarförslag - anlägga beachvolleyplan och 
rusta upp sandfotbollsplan, Sunnerby 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen om att rusta en tidigare sandfotbollsplan och anlägga en 

djupsandplan för bland annat beachvolley i Sunnerby vid allmänningen med adress Gullvivevägen. 
Förvaltningen ser inte att det i dagsläget är möjligt att prioritera en investering i detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 
Beslut - Kf § 222.7 2019-12-12 - Inkomna medborgarförslag 

Medborgarförslag -  Önskan om en beachbollplan och upprustning av sandfotbollsplanen Gullvivevägen 

Sorunda. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att anlägga en 
beachvolleyplan och rusta upp sandbollsplan i Sunnerby. 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 

____________ 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 18 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 74/20  Dnr MSN/2019/1632/008-2 

Svar på medborgarförslag om säkerheten vid 
busshållplatsen på väg 225, vid Ristomta 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder vid busshållplatsen vid Ristomta finns i Trafikverkets 

planering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att med förvaltningens redogörelse anse medborgarförslaget besvarat. 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

___________ 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 19 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 75/20  Dnr MSN/2019/1627/008-2 

Svar på medborgarförslag om stoppförbud på 
Heimdalsvägen vid Gröndalsskolan 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Förvaltningens bedömning är att förbud att parkera ska behållas och föreslår att medborgarförslaget om 

förbud att stanna avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

avslå medborgarförslaget 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

____________ 
 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 20 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 76/20  Dnr MSN/2019/1354/319-1 

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på 
Industrivägen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Industrivägen är ombyggd och numera bussgata. För att erbjuda god framkomlighet för busstrafiken 

införs förbud att parkera längs hela gatan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 

Industrivägen karta 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 
1. På Industrivägen får fordon inte parkeras 

2. Föreskrifter ska träda i kraft 17 april 2020 
3. Uppdra till förvaltningen att meddela lokal trafikföreskrift i enlighet med nämndens beslut 

 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 
____________ 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 21 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 77/20  Dnr MSN/2019/1354/319-2 

Hävande av lokala trafikföreskrifter på Industrivägen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Industrivägen håller på att byggas om och när sista etappen är klar kommer fordonstrafik att tillåtas på 

hela gatustäckningen. Behov av förbud att stanna bedöms vara mycket litet varför det bör hävas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 

1. Häva kommunens lokala trafikföreskrift om förbud att stanna eller parkera fordon på 
Industrivägen, nr 0192 2002:085 från och med 17 april 2020 

2. Häva kommunens lokala trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon på 
Industrivägen, nr 0192 2002:084 från och med 17 april 2020 

3. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrifter i enlighet med nämndens beslut. 

 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 
_____________ 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 22 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 78/20  Dnr MSN/2019/2110/511-1 

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på 
Arkitektvägen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Förbud att parkera införs nattetid på Arkitektvägen för att minska risken för parkerade fordon som 

hindrar transporter till verksamheterna utmed gatan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 

Arkitektvägen karta 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 
1. På Arkitektvägen får fordon inte parkeras, förbudet gäller alla dagar mellan klockan 20.00 och 06.00 

2. Föreskriften ska träda i kraft den 22 april 2020 
3. Uppdra till förvaltningen att meddela lokal trafikföreskrift i enlighet med nämndens beslut 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 

____________ 
 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 23 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 79/20  Dnr MSN/2020/0538/511-1 

Lokal trafikföreskrift om parkering 1 timme på 
Nynäsvägen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

En redaktionell ändring behövs av kommunens lokala trafikföreskrift om parkering på Nynäsvägen, vid nr 

14 för att förtydliga om plats samt krav på parkeringsskiva. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 

Nynäsvägen karta 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 
1. På Nynäsvägens norra sida (vid nr 14 A-C) mellan 30 meter väster Industrivägen och 70 meter 

väster Industrivägen får fordon parkeras dock högst 1 timme i följd på vardagar utom vardag 
före sön- och helgdag mellan klockan 10 och 18 och vardag före sön- och helgdag mellan 

klockan 10 och 15. Övrig tid är parkering tillåten. 

2. Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas 
3. Häva kommunens lokala trafikföreskrift nr 0192 2002:124 om parkering på Nynäsvägen 

4. Föreskriften ska träda i kraft den 24 april 2020 
5. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrifter i enlighet med nämndens beslut. 

 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 
___________ 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 24 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 80/20  Dnr MSN/2020/0347/299-2 

Uppsägning av hyresavtal, Kylrum och kapell, Nornan 32 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Fastighetsavdelningen har mottagit uppsägning gällande rubricerade lokaler i fastigheten Nornan 32 för 

upphörande och avflyttning. 
Skäl för uppsägningen är att det avtal som socialnämnden idag haft gällande omhändertagande av 

avlidna upphör, vilket medför att behovet av dessa specifika lokaler upphör. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 

 Godkänna socialnämndens uppsägning av hyresavtalet gällande kylrum och kapell på 

Nynäshamns sjukhus, Idunvägen 1 (kontrakt 343000-HUSA-205-01 och 206-01). 

______________ 

 

 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 25 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 81/20  Dnr MSN/2020/0348/299-2 

Uppsägning hyresavtal, Vardagsstödslokaler, Nornan 32 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Fastighetsavdelningen har mottagit uppsägning gällande rubricerad lokal i fastigheten Nornan 32 för 

upphörande och avflyttning. 

Skäl för uppsägningen är att de ska samordna sin verksamhet i en annan lokal som redan hyrs av 
Socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 

 Godkänna socialnämndens uppsägning av hyresavtalet gällande vardagsstöds lokaler i fastighet 

Nornan 32 på Nynäshamns sjukhus, Idunvägen 1 (kontrakt 343000-HUSA-202-02). 
 

______________ 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 26 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 82/20  Dnr MSN/2020/0427/214-1 

Planbesked Plogen 4, 5, 6 och 11 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna ansökte 2019 om planbesked för fastigheterna Plogen 4, 5, 6 och 11. Fastigheterna är 

belägna i östra delen av Hammarhagens industriområde mot väg 73. Fastigheterna omfattas av 

detaljplan S 202. De sökande önskar en ny plan som tar bort bebyggelsefritt område (prickmark) mot väg 
73 samt minskar densamma mot Åkervägen.  

Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked 2020-02-20 (§ 35). Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har fått beställning på att starta prövning av detaljplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 
Start-PM_Plogen 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att pröva ändring av 

detaljplan S 202 för fastigheterna Plogen 4, 5, 6 och 11 enligt Plan-och bygglagen 4 kap. 2 § (2010.900). 

 
____________ 

 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 27 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 83/20  Dnr MSN/2019/1622/235-24 

Storbygården 3:1, Storbygården 2, Torö, Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
garage/förråd 

Arbetsutskottets beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att: 

 

Positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av enbostadshus och garage/ förråd, med stöd av 9 

kap. 17 § PBL för Fastighet gällande Storbygården 3:1. 

Avgifter 

Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 2, s. 5, fastställd av kommunfullmäktige 2018-

12-12 och faktureras separat. 

  

Avgiften för beslutet är 11 000 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 

började löpa 2020-02-21 och beslut fattades 2020-04-01, 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). 

 

Summa avgifter  11 000 kronor 

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 byggnaden får inte göras. 

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

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. 

 

Innan arbeten sätts igång bör sökanden förvisa sig om att länsstyrelsen inte beslutat överpröva beslutet. 

Beslut om överprövning sker normalt inom tre veckor från det datum beslutet inkommit till länsstyrelsen. 

 

Tillstånd för enskilt avlopp ska inhämtas från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

 

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. 

 



 

 

PROTOKOLL        Sida 28 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Anordnande av ny utfart mot allmän väg fodrar tillstånd från Trafikverket. 

 

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

kulturminnen m.m. (KML). 

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i en våning med inredningsbara vid med 

en bruttoarea om ca 185 m² varav byggnadsarea om ca 120 m², samt ett garage/ förråd i en våning 

med en byggnads- och bruttoarea om ca 36 m². Den tilltänkta avstyckningen blir ca 1 800 m². 

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 

Fastigheten ligger inom samrådsområde för totalförsvaret. 

 

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. 

 Friluftslivet, 3 kap. 6 § MB. Området ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt 

skadar natur- och kultur värdena på platsen. 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanför områden med detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 

Gällande översiktsplan antagen 2012. 

Grannhörande 

Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga negativa synpunkter har inkommit.  

Remisser 

Förslaget har remitterats till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som inte haft något att erinra. 

 

Förslaget har remitterats till Försvarsmakten som inte haft något att erinra. 

 

Förslaget har remitterats till planenheten som inte haft något att erinra. 

 

Förslaget har remitterats till Trafikverket vilka framhåller att anslutningsfrågan till allmän väg behöver 

lösas innan förhandsbesked medges. Sökanden har kommunicerat med Trafikverket i frågan. Som bilaga 

finns en ansökan till Trafikverket om anslutning till allmän väg. Där finns också en karta med föreslagen 

vägdragning som Trafikverket givit som förslag till sökanden.  

Bedömning enligt plan- och bygglagen 

Förvaltningen bedömer att åtgärderna går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av 

området enligt kommunens översiktsplan. 

 

Byggnadernas placering bedöms uppfylla krav på lämplighet enligt 2 kap. PBL samt 8 kap. 9 § PBL.  

 



 

 

PROTOKOLL        Sida 29 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03-16 

Ansökan 

Situationsplan 

Kopia på analysrapport från provtagning av råvatten för dricksvattenproduktion. 

Yttrande från Södertörns miljö- hälsoskyddsförbund 

Yttrande från Försvarsmakten 

Yttrande från planenheten 

Yttrande från Trafikverket 

Kopior på sökandens kommunicering med Trafikverket angående vägdragning 

Översiktskartor 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att: 

 

Positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av enbostadshus och garage/ förråd, med stöd av 9 

kap. 17 § PBL för Fastighet gällande Storbygården 3:1. 

 

_______________ 

Skickas till 

Sökanden 

Kopia för kännedom 

 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

 Försvarsmakten 

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 



 

 

PROTOKOLL        Sida 30 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 84/20  Dnr MSN/2019/2104/267B-8 

Grytnäs 1:5, Svart väg Grytnäs 56, Lisö – Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 

Ansökan 
Situationsplan 

Planritning 

Fasadritning. 
Fotodokumentation från platsbesök 2020-02-12 

Tidigare beslutad tomtplatsavgränsning, Au § 239 96.1532 daterat 1997-11-20. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

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

fritidshus.  

___________ 

 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 31 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 85/20  Dnr MSN/2019/1684/229-23 

Nynäshamn 2:133, Strandvägen, Nynäshamn - Ansökan 
om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av 
parkering 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 

Ansökningsblankett bygglov 
Ansökningsblankett strandskyddsdispens 

Markplaneringsritning. 

Yttrande från VA-avdelningen. 
Yttrande från närboende. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov beviljas för nybyggnad av parkering med stöd av 9 kap. 14 och 30 §§ PBL (plan- och bygglagen 

2010:900). 

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

parkering. Marken får tas i anspråk för det avsedda ändamålet (allmän parkering) enligt 7 kap. 18 f MB. 

____________ 
 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 32 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 86/20  Dnr MSN/2018/1169/221-8 

 
– påföljd föreläggande med vite 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 

Bilder tagna vid besök 2019-09-18 samt 2020-02-10 
Karta med områden markerade 

Fastighetsägarnas förklaring 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:   

 

I egenskap av fastighetsägare föreläggs  och  

, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 50 000 

kronor vardera, att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft låta ta bort 

följande enligt bifogad karta och fotografier: 

1. Den del av staketet med grind som i söder löper utmed gränsen mellan fastighet  

 

 

2. De skyltar som är uppsatta på trä staketet uppfört på södra delen av fastighet  

3. De skyltar som är uppsatta på trä staketet intill fastighetsgränsen som gränsar mellan fastighet 

 

4. De skyltar som är uppsatta på grinden i södra hörnet av gränsen mellan fastighet  

 

5. De skyltar som är uppsatta på staketet som löper längs fållan mellan fastighet  

 

6. De skyltar som är uppsatta längs stranden på fastighet  

Yrkanden 

Göran Bergander (S) och Bodil Toll (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

______________ 
 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 33 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 87/20  Dnr MSN/2020/0304/221-5 

 – påföljd föreläggande 
med vite 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 

Bilder tagna vid besök 2019-09-18 

Karta med bilder markerade samt ortofoton 
Fastighetsägarnas förklaring 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

 

I egenskap av fastighetsägare föreläggs  och  

, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 50 000 kronor vardera, att senast till 

tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft låta ta bort följande enligt bifogad karta och 

fotografier: 

1. Den del av staketet med som i söder löper utmed gränsen mellan fastighet  

 

2. Den skylt som är uppsatt på stranden (bild 3) 

3. Det på stranden uppförda vindskydd som är utfört med cement och stenar från stranden samt de 

permanent uppställda utemöblerna (bild 4) 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) och Bodil Toll (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

____________ 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 34 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 88/20  Dnr MSN/2020/0305/221-5 

 – påföljd föreläggande med 
vite 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03 

Bilder tagna vid besök 2020-02-10 
Karta med bilder markerade samt ortofoton 

Fastighetsägarnas förklaring 

Fastighetsägarens bemötande av skrivelse, daterad 2020-03-25 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

 
I egenskap av fastighetsägare föreläggs  och  

, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 30 000 kronor vardera, att 

senast till tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft låta ta bort följande enligt bifogad 

karta och fotografier: 

1. Den del av staketet som i norr löper utmed gränsen mellan fastighet , 

från vegetationsgränsen (markerat ”tallarna” på bifogat ortofoto) ner till strandkanten (bild 1 & 

2). 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) och Bodil Toll (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

____________ 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 35 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 89/20   

Information om uppdrag Ören  
Daniel Hjertton, bygglovskonsult och Peter Svedberg, markförvaltare, informerar i ärendet. 

 

______________ 
 

 
 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 36 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-04-01 
 

     
       

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 
Au § 90/20 

Svar på revisionsfrågor till miljö – och 
samhällsbyggnadsnämnden mars 2020  
Frågan diskuteras på arbetsutskottet och kommer att återrapporteras på nämndmötet den 14 april 2020.  
 

Svaret, inklusive socialdemokraternas yttrande, är skickat till revisorerna.  

 
__________________ 

 


	Plats och tid
	Beslutande
	Övriga deltagare
	Paragrafer
	Justeringens plats och tid
	Underskrifter
	Innehållsförteckning
	Fastställande av dagordning
	Personalfrågor
	Aktuella upphandlingar och avtal
	Övriga frågor och medskick
	Remissvar - Ny informationssäkerhetspolicy
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut

	Uppgradering till högspänning på Nynäshamns reningsverk
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden

	Omfördelning medel
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden

	Gatubeläggning (vägkapital) Nynäshamns kommun 2020
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden

	Ersätta trappor på gångväg mellan Vikgatan och Estövägen
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden

	Svar på medborgarförslag - hundrastgård i Ösmo
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden

	Svar på medborgarförslag - Muddra och fyll på sand vid badplatsen, Stora Vika
	Arbetsutskottets beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Proposition

	Svar på medborgarförslag - Röjning av strand, Stora Vika
	Arbetsutskottets beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Proposition

	Svar på medborgarförslag om att upprusta Spångbro busshållplats med cykelställ "pollare"
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden

	Svar på medborgarförslag - anlägga boulebana, Sunnerby
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden

	Svar på medborgarförslag - anlägga beachvolleyplan och rusta upp sandfotbollsplan, Sunnerby
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden

	Svar på medborgarförslag om säkerheten vid busshållplatsen på väg 225, vid Ristomta
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden

	Svar på medborgarförslag om stoppförbud på Heimdalsvägen vid Gröndalsskolan
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden

	Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Industrivägen
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden

	Hävande av lokala trafikföreskrifter på Industrivägen
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden

	Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Arkitektvägen
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden

	Lokal trafikföreskrift om parkering 1 timme på Nynäsvägen
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden

	Uppsägning av hyresavtal, Kylrum och kapell, Nornan 32
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	______________

	Uppsägning hyresavtal, Vardagsstödslokaler, Nornan 32
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning Fastighetsavdelningen har mottagit uppsägning gällande rubricerad lokal i fastigheten Nornan 32 för upphörande och avflyttning. Skäl för uppsägningen är att de ska samordna sin verksamhet i en annan lokal som redan hyrs av Socialförvalt...
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut

	Planbesked Plogen 4, 5, 6 och 11
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut

	Storbygården 3:1, Storbygården 2, Torö, Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd
	Arbetsutskottets beslut
	Avgifter
	Villkor för förhandsbesked
	Upplysningar
	Ärendet
	Förutsättningar
	Riksintressen, strandskydd
	Planförutsättningar
	Grannhörande
	Remisser
	Bedömning enligt plan- och bygglagen

	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Skickas till
	Kopia för kännedom
	Kungörelse
	Hur man överklagar

	Upplysning

	Grytnäs 1:5, Svart väg Grytnäs 56, Lisö – Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut

	Nynäshamn 2:133, Strandvägen, Nynäshamn - Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av parkering
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut

	Ören 1:7, Ören 1:92 och Ören 1:91, Stenstrand 109, Torö – påföljd föreläggande med vite
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden

	Ören 1:120, Stenstrand 105, Torö – påföljd föreläggande med vite
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden

	Ören 1:50, Örudden 44, Torö – påföljd föreläggande med vite
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Yrkanden

	Information om uppdrag Ören
	Svar på revisionsfrågor till miljö – och samhällsbyggnadsnämnden mars 2020



