
 

 

PROTOKOLL  Sida 1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
 2020-03-03   
 

          
 

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 

Beslutsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2020-03-03 
Anslaget sätts upp: 2020-03-04  Anslaget tas ned: 2020-03-25 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 

 Elin Fernström   

Plats och tid 
Sammanträdesrum Viksten, 2020-03-03 kl. 08:30-10:25 

Beslutande 
Daniel Adborn (L)   

David Öberg (KD)   
Göran Bergander (S)    

Övriga deltagare 

Alf Olsson, förvaltningschef  

Marie Stålbarn Warg, chef för avdelningen plan, stab och bygglov  
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, §§ 43-45, 51-52, 50, 46-49, 53 

Claes Kilström, fastighetschef, §§ 43-45, 51-52, 50, 46-49 
Marie Ekenstierna, controller, §§ 43-45, 51-52, 50 

Robin Averstedt, enhetschef fastighetsavdelningen, §§ 43-45, 51-52 

Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare  
David Ulmér, lokalstrateg kommunstyrelseförvaltningen, §§ 45, 51-52 

Maria Landin, planchef, §§ 53-55 
Daniel Hjertton, bygglovskonsult, §§ 53-58 

Paragrafer 

§§ 43-58 

Justeringens plats och tid 

Sammanträdesrum Viksten, 2020-03-03 kl. 10:30 

 

Underskrifter 

 
 

 
 

Daniel Adborn  Göran Bergander  
Ordförande  Justerare 

 

 
 

 
Elin Fernström 

Sekreterare   



 

 

PROTOKOLL        Sida 2 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-03-03 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning               

 

 Ärende 

 Upprop och anmälningar om förhinder 

 Val av justerare 

§ 43 Fastställande av dagordning 

§ 44 Personalfrågor 

§ 45 Aktuella upphandlingar och avtal 

§ 46 Övriga frågor och medskick 

§ 47 Yttrande över remiss - digital strategi för Nynäshamns kommun 

§ 48 Yttrande över remiss - införande av e-förslag i Nynäshamns kommun 

§ 49 Ställningstagande - halkskada på Nynäsvägen 

§ 50 Investering busshållplatser Maria Barkmans väg 

§ 51 Investering, genomförande av tillbyggnad av Vansta förskola 

§ 52 Information om återremitterat ärende - Sunnerbyskolan investering 

§ 53 
Information om planuppdrag för fastigheten Förtennaren 2, Binomen - Ösmo, 

skolverksamhet i Vansta verksamhetsområde 

§ 54 Samrådsbeslut för del av Lyngsta 2:2 och del av Lyngsta 2:26 

§ 55 Avskrivning av planbesked Lövhagen 1:8 och 1:9, Villa Hamnvik 

§ 56 Ekudden 1:8, Ekudden 8, Torö - Bygglov och startbesked för nybyggnad av växthus 

§ 57 Vidby 3:18, Vidby 22, Ösmo - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  

§ 58 Information om uppdrag Ören 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Paragraferna behandlades i ordning: 43-45, 51-52, 50, 46-49, 53-58 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 3 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-03-03 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 43/20  
 

Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs utan ändringar.  

 

____________ 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 4 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-03-03 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 44/20  
 

Personalfrågor  
Marie Stålbarn Warg, chef för avdelningen plan, stab och bygglov; Claes Kilström, fastighetschef och Jesper 
Skoglund, stadsmiljöchef ger en muntlig rapport om aktuella personalfrågor.  
 

______________ 
 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 5 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-03-03 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 45/20  
 

Aktuella upphandlingar och avtal  
Marie Stålbarn Warg, chef för avdelningen plan, stab och bygglov och Alf Olsson, förvaltningschef, informerar 
arbetsutskottet allmänt om pågående upphandlingar och avtal.  
 

______________ 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 6 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-03-03 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 46/20  
 

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

Göran Bergander (S) önskar att samverkansprotokollen delges nämnden vid utskick precis som i de andra 

nämnderna. Förvaltningen tar med sig önskemålet.  
 

_________________ 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 7 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-03-03 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 47/20  Dnr MSN/2020/0087/005-2 

Yttrande över remiss - digital strategi för Nynäshamns 
kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen yttrar sig här över kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
digital strategi för Nynäshamns kommun. Förvaltningen välkomnar en strategi, det finns många vinster 

med att arbeta smart och långsiktigt med digitalisering. Men förvaltningen ser ett behov av att förtydliga 

förslaget till strategi så att det blir en tydlig, långsiktig plan med mål och konkreta resonemang om hur 
målen ska nås. Då blir den ett bra verktyg för förvaltningarna att arbeta med.  

Beslutsunderlag 

Förslag till digital strategi för Nynäshamns kommun 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-19 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och överlämnar det till 

kommunstyrelsen.  

 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 8 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-03-03 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 48/20  Dnr MSN/2019/2057/008-2 

Yttrande över remiss - införande av e-förslag i 
Nynäshamns kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 

På kommunstyrelseförvaltningen har det interna arbetet med en digital strategi för Nynäshamn kommun 
resulterat i en handlingsplan som föreslår e-förslag. Samtidigt har det inkommit ett medborgarförslag 

med förslag om att ändra från medborgarförslag till e-förslag. Kommunstyrelseförvaltningen fick i 

december 2018 i uppdrag av kommunstyrelsen att arbeta fram hur e-förslag i Nynäshamns kommun 
skulle kunna fungera. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över 

föreslagen process.  
 

Förvaltningen ser positivt på införandet av e-förslag. Förvaltningen önskar dock att vissa delar förtydligas 

alternativt diskuteras på kommunstyrelseförvaltningen innan processen fastställs.  

Beslutsunderlag 

E-förslag 0.4 
E-förslag lodrät schema 

Tjänsteutlåtande, 2020-02-19 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till 

kommunstyrelsen.  
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 9 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-03-03 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 49/20  Dnr MSN/2020/0115/008-2 

Ställningstagande - halkskada på Nynäsvägen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 

Försäkringsbolagets utredare rekommenderar kommunen att avslå skadeståndsanspråket. Kommunen 

har inte varit vårdslös i sitt arbete med halkbekämpning.  

Beslutsunderlag 

Rapport i ansvarsskada 18_1038AA1 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-17 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår yrkandet om skadestånd. 
 

 

 

 

 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 10 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-03-03 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 50/20  Dnr MSN/2020/0257/311-1 

Investering busshållplatser Maria Barkmans väg 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill öka tillgängligheteten med säkrare anpassade 

busshållplatser och passager. 
  

Det åtgärdas genom: 
 

1: Tillgänglighetsanpassning och ny utformning av bef. Busshållplatser. BHPL Industriområde och 
Tärnvägen som en dubbel stopphållplats (timglashållplats). Trymstigen som en enkel stopphållplats med 

refug i mitten samt upphöjda påfarter utplanade på längre sträcka. 

2: Gångbana och gångpassage anordnas vid korsningspunkt  bhpl Ösmo Industriområde och Tärnvägen. 
3: Väderskydd. 

 
Medfinansiering från Trafikverket om maximalt 0,8 miljoner kronor är beviljad. 

Beslutsunderlag 

Investeringskalkyl inför beslut busshållplatser Maria Barkmans väg 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-20 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillgänglighetsanpassa busshållplatser och passager på 
Maria Barkmans väg.   

 
Finansiering sker genom att ianspråkta investeringsmedel om 1,8 miljoner kronor ur den ram som är 

avsatt för Stadsmiljö investeringar 2020-2024. Kapitalkostnaden uppgår år 1 till 31 000 kronor med 
genomsnittlig avskrivningstid på 25 år. 

 

 
 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 11 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-03-03 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 51/20  Dnr MSN/2019/0409/290-12 

Investering, genomförande av tillbyggnad av Vansta 
förskola 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har haft i uppdrag att projektera tillbyggnad av Vansta förskola 
med en avdelning. Projekteringen har genomförts och kalkylen indikerar att genomförandekostnaden blir 

11,5 miljoner kronor för att bygga till Vansta förskola. 

Beslutsunderlag 

Investeringskalkyl inför beslut 

Preliminär betalplan 

Tjänsteutlåtande, 2020-02-19 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att: 
 

1. ianspråkta 11,5 miljoner kr ur investeringsplanen för 2020-2023 för Fastighet Upprustning 

förskola för tillbyggnad av Vansta förskola med en avdelning samt tillhörande ombyggnationer. 
2. Att-sats 1 gäller under förutsättning att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomföra 

tillbyggnationen. 
 

 

 
 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 12 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-03-03 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 52/20  Dnr MSN/2020/0013/008-6 

Information om återremitterat ärende - Sunnerbyskolan 
investering 
Claes Kilström, fastighetschef och Robin Averstedt, enhetschef fastighetsavdelningen, gör en muntlig 

presentation.  
 

________________ 

 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 13 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-03-03 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 53/20  Dnr MSN/2020/0013/008-5 

Information om planuppdrag för fastigheten Förtennaren 
2, Binomen - Ösmo, skolverksamhet i Vansta 
verksamhetsområde 
Maria Landin, planchef, informerar muntligt. 

 
______________ 

 

 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 14 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-03-03 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 54/20  Dnr MSN/2015/0722/214-34 

Samrådsbeslut för del av Lyngsta 2:2 och del av Lyngsta 
2:26 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav den 6 december 2018 miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för en del av fastigheten Lyngsta 2:2 

och del av Lyngsta 2:26. Detta föranleddes av att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 22 oktober 

2015 beslutade att ge positivt planbesked till fastighetsägaren till Lyngsta 2:2. 
 

På en del av fastigheten Lyngsta 2:2 föreslås cirka 40 kedjehus uppföras. Kedjehusen får uppföras till en 
högsta nockhöjd om 9,5 meter vilket möjliggör byggnader i 2 våningar samt en inredd vindsvåning. 

Högsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 75 kvadratmeter och minsta tillåtna fastighetsstorlek 

är 200 kvadratmeter. I planen föreslås också en gång- och cykelväg uppföras från den planerade 
byggnationen till Bodavägen strax söder om byggnationen. Gång- och cykelvägen kommer att ta en 

mindre del av fastigheten Lyngsta 2:26 i anspråk.  

Beslutsunderlag 

Illustrationsplan 

Planbeskrivning Lyngsta 
Plankarta 

Undersökning om betydande miljöpåverkan Lyngsta 2_2 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-18 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen för del av Lyngsta 2:2 och del av 
Lyngsta 2:26 inte medför en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning inte 

behöver göras. 
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner att detaljplanen för del av Lyngsta 2:2 och del 

av Lyngsta 2:26 skickas ut på samråd enligt 5 kap. 11 § PBL 2010:900 

 

 

 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 15 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-03-03 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 55/20  Dnr MSN/2015/0386/214-8 

Avskrivning av planbesked Lövhagen 1:8 och 1:9, Villa 
Hamnvik 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 

2015-05-12 inkom ansökan om planbesked för fastigheten Lövhagen 1:8 och 1:9, även kallat Villa 
Hamnvik och Tänkarstugan. Ansökan omfattade 8-9 villor. 

 

2015-08-27 (§ 143) var ärendet uppe i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Nämndens 
beslut blev att ärandet återremitterades till förvaltningen med syfte att avvakta beslut angående den 

fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad. Den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad 
beslutades av kommunfullmäktige 2017. Fastigheten är nu såld och den tidigare ägaren önskar att 

planbeskedet avskrivs. Då förutsättningar för planläggning saknas föreslår förvaltningen att planbeskedet 

avskrivs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-02-06 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avskriva planbeskedet för fastigheten Lövhagen 1:8 

och 1:9, Villa Hamnvik. 
 

 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 16 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-03-03 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 56/20  Dnr MSN/2020/0099/229-15 

Ekudden 1:8, Ekudden 8, Torö - Bygglov och startbesked 
för nybyggnad av växthus 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 

1 situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta 

1 ritning komplementbyggnad (växthus) 

Ansökan 

Förslag till kontrollplan 

Tjänsteutlåtande, 2020-02-1 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

 

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

 

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Tekniskt samråd och en 

kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Observera att åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter 

det att beslut om lov har kungjorts enligt 9 kap. 42 a § PBL.  

 

Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att 

1. Kontrollplanen fastställs 

2. Åtgärden får påbörjas, dock tidigast fyra veckor efter kungörelse av lov 

3. Lägeskontroll krävs i detta ärende 

4. Byggnaden får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan byggnadsnämnden har 

lämnat ett slutbesked 

5. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten som underlag för slutbesked: 

5.1. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer 

med beviljat bygglov 

5.2. Intyg om utförd lägeskontroll 

 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 17 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-03-03 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 57/20  Dnr MSN/2019/1757/235-19 

Vidby 3:18, Vidby 22, Ösmo - Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget ställningstagande.  

Beslutsunderlag 

1 situationsplan 

1 ritning huvudbyggnad  

6 fotografier 

Ansökan 

Yttrande från Södertörns miljö- hälsoskyddsförbund 

Yttrande från planenheten 

Yttrande från VA- avdelningen 

Yttrande från sökanden 

Tjänsteutlåtande, 2020-02-19 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att: 

 

Negativt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av enbostadshus, med stöd av 9 kap. 17 § PBL för 

Vidby 3:18, Nynäshamn. 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 18 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-03-03 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 58/20  Dnr MSN/2020/0013/008-8 
 

Information om uppdrag Ören 

Daniel Hjertton, bygglovskonsult, informerar muntligt om projektet. 

 
_____________ 
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