
 

 

PROTOKOLL  Sida 1 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
 2020-02-04   
 

      

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 

Beslutsinstans: M iljö- och samhällsby ggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2020-02-04 

A nslaget sätts upp: 2020-02-05  A nslaget tas ned: 2020-02-26 

Förvaringsplats för protokollet: M iljö- och samhällsby ggnadsförv altningen  

 
Underskrift      Utdragsbesty rkande 

 E lin Fernström   

Plats och tid 

Sammanträdesrum Viksten, 2020-02-04 kl. 13.00-15.05 

Beslutande 

Daniel Adborn (L)   

Bodil Toll (M)   

Göran Bergander (S)   

Övriga deltagare 

Alf Olsson, förvaltningschef  

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

Ann-Marie D'Amico, VA- och renhållningschef, §§ 26-36 

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, §§ 26-36 

Claes Kilström, fastighetschef, §§ 26-36 

Marie Ekenstierna, controller, §§ 26-36 

Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare  

Maria Landin, planchef, § 36-37, 40 

Rikard Nilsson, t.f. bygglovchef, §§ 38-41 

Nora Pettersson, bygglovhandläggare, §§ 38-41 

Kerstin Kiby, bygglovhandläggare, §§ 38-41 

Daniel Hjertton, bygglovskonsult, §§ 38-42 

Paragrafer 

§§ 26-42 

Justeringens plats och tid 

Sammanträdesrum Viksten, 2020-02-04 kl. 15.10 

 

 

Underskrifter 

 

 

 

 

Daniel Adborn    Göran Bergander 

Ordförande   Justerare 

 

 

 

Elin Fernström 

Sekreterare   



 

 

PROTOKOLL        Sida 2 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-02-04 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

Innehållsförteckning               

 

  

 Upprop och anmälningar om förhinder 

 Val av justerare 

§ 26 Fastställande av dagordning 

§ 27 Personalfrågor 

§ 28 Övriga frågor och medskick 

§ 29 Aktuella upphandlingar och avtal 

§ 30 Verksamhetsberättelse 2019 

§ 31 Information om svart på väckt ärende om skadegörelse 

§ 32 Information om internbudget 2020 

§ 33 Beslut angående organisation för drift och underhåll av fastigheter 

§ 34 
Ställningstagande - skadeståndsanspråk avseende skador på bil och hustak orsakat av 

nedfallna grenar  

§ 35 Resterande investeringsmedel Nynäsvägen etapp 3 

§ 36 Beslut om samråd för Ändring av detaljplan S1 

§ 37 Beslut om granskning, detaljplan för del av Nynäshamn 2:154, Kalvö Industriområde 

§ 38  – påföljd åtgärdsföreläggande med vite 

§ 39 Ansökan om bygglov för nybyggnad av traktorgarage/förråd på fastigheten Väfsla 1:12 

§ 40 Nynäshamn 2:1, Estö, Nynäshamn - Ansökan om strandskyddsdispens för brygga 

§ 41 Ansökan om strandskyddsdispens för fastigheten Storbygården 1:43  

§ 42 Information om Ören 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkterna behandlades i ordning: 26-37, 40, 38-39, 41, 28, 42   



 

 

PROTOKOLL        Sida 3 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-02-04 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

Au § 26/20  

Fastställande av dagordning 
 

Förvaltningen önskar lägga till en punkt angående information om tillgänglighetskrav vid sophantering i 

mån av tid. Frågan tas upp som en del av Övriga frågor och medskick.  

 

Dagordningen fastställs med ovan tillägg.  

 

_________ 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 4 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-02-04 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

Au § 27/20  

Personalfrågor 
Marie Stålbarn Warg, chef för avdelningen plan, stab och bygglov; Ann-Marie D'Amico, VA- och 

renhållningschef; Claes Kilström, fastighetschef och Jesper Skoglund, stadsmiljöchef ger en muntlig 

rapport om aktuella personalfrågor. 

 

_____________ 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 5 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-02-04 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

Au § 28/20  

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

 

Göran Bergander (S) lyfter en fråga om käppar som har satts upp på ICA-ängen i Ösmo och att detta 

skapar oro hos fastighetsägare. Kommunikationen bör bli bättre. Förvaltningen meddelar att det kan 

tillhöra arbetet med en ny detaljplan i Ösmo och att det pågår en geoteknisk undersökning där.  

 

Rikard Nilsson, t.f. bygglovchef, önskar föra en diskussion om tillgänglighetskrav för sophantering. SRV 

tillhandahåller inga tillgängliga sopskärl och förvaltningen önskar få lite vägledning i hur myndigheten ska 

agera. Daniel Adborn, ordförande, tar problemen vidare med SRV’s styrelse.  

 

___________ 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 6 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-02-04 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

Au § 29/20  

Aktuella upphandlingar och avtal 
Ann-Marie D'Amico, VA- och renhållningschef, Claes Kilström, fastighetschef och Jesper Skoglund, 

stadsmiljöchef informerar arbetsutskottet om pågående upphandlingar och avtal. 

 

Daniel Adborn, ordförande, kommer att föra en dialog med Upphandling Södertörn för att ta upp viss 

problematik som förvaltningen upplever.  

 

______________ 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 7 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-02-04 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

Au § 30/20     MSN/2018/0501/040  

Verksamhetsberättelse 2019 
Alf Olsson, förvaltningschef och Marie Ekenstierna, controller, informerar muntligt.  

 

_________________ 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 8 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-02-04 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

Au § 31/20     MSN/2019/1165/300  

Information om svart på väckt ärende om skadegörelse 
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare, informerar muntligt.  

 

___________________ 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 9 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-02-04 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

Au § 32/20     MSN/2019/0669/040  

Information om internbudget 2020 
Alf Olsson, förvaltningschef och Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, informerar muntligt.   

 

_____________ 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 10 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-02-04 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

Au § 33/20  Dnr MSN/2019/1640/289-5 

Beslut angående organisation för drift och underhåll av 

fastigheter 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår att 

 

1. Anse utredningsuppdraget till förvaltningen slutfört i och med presenterad rapport. 

2. Uppdra åt förvaltningen att gå vidare med utredningens alternativ 2 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  

 

1. Anse utredningsuppdraget till förvaltningen slutfört i och med presenterad rapport. 

2. Uppdra åt förvaltningen att gå vidare med utredningens alternativ 1 eller 

3. Uppdra åt förvaltningen att gå vidare med utredningens alternativ 2 

Beslutsunderlag 

Rapport - Utredning av en tillförlitlig organisation för styrning av drift och underhåll av kommunens 

verksamhetslokaler 

Tjänsteutlåtande, 2020-01-30 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till utredningens alternativ 2.  

 

Daniel Adborn (L) och Bodil Toll (M) yrkar bifall till utredningens alternativ 2.  

 

____________ 

 

 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 11 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-02-04 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

Au § 34/20  Dnr MSN/2019/0520/000-7 

Ställningstagande - skadeståndsanspråk avseende skador 

på bil och hustak orsakat av nedfallna grenar  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.   

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår yrkan på skadestånd.  

Beslutsunderlag 

Skadeanmälan - Skador på bil samt hustak av nedfallna grenar 

 2019-01-02 

Tjänsteutlåtande, 2020-01-23 

 

______________ 

 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 12 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-02-04 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

Au § 35/20  Dnr MSN/2018/0604/311-6 

Resterande investeringsmedel Nynäsvägen etapp 3 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.   

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  

 

1. Utöka investeringsposten Nynäsvägen etapp 3 med 10 miljoner kronor. 

2. Finansiering sker genom att ianspråkta investeringsmedel om 10 miljoner kronor ur posten 

investering stadsmiljö med beslutad budgetram om 95 miljoner kronor för år 2020-2023. 

Kapitalkostnaden uppgår år 1 till 172 Tkr med genomsnittslig avskrivningstid på 25 år. 

Totalt uppgår kapitalkostnaden år 1 till 292 Tkr med genomsnittslig avskrivningstid på 25 år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-01-20 

 

______________ 

 

 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 13 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-02-04 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

Au § 36/20  Dnr MSN/2017/0450/214-14 

Beslut om samråd för ändring av detaljplan S1 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.   

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förslag till ändring av detaljplanen för S1 skickas ut på 

samråd enligt 5 kap. 11 § PBL 2010:900. 

 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Tjänsteutlåtande, 2019-12-16 

 

______________ 

 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 14 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-02-04 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

Au § 37/20  Dnr MSN/2015/0505/214-74 

Beslut om granskning, detaljplan för del av Nynäshamn 

2:154, Kalvö Industriområde 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad samrådsredogörelse och de ändringar som 

gjorts i planhandlingarna, samt ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut 
detaljplanen för granskning. 

Beslutsunderlag 

Kalvö plankarta_granskning-A1-L.pdf 

Samrådsredogörelse Kalvö.pdf 

Kalvö planbeskrivning_granskning.pdf 

Kalvö fastighetskonsekvenskarta_granskning-A1.pdf 

Tjänsteutlåtande, 2020-01-22 

 

_____________ 

 

 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 15 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-02-04 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

Au § 38/20  Dnr MSN/2016/0711/221-8 

 – påföljd åtgärdsföreläggande 

med vite 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.   

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

I egenskap av fastighetsägare föreläggs , med stöd av 11 kap. 19 och 37 §§ PBL, vid vite 

om 50 000 kronor att senast till sex månader efter detta beslut, eller doms laga kraft, låta avlägsna 

följande från tomten enligt bifogad karta och bilder: 

1. Bod (bild 1) 

2. Vinsch och cementbalkar (bild 2) 

3. Plastbackar (bild 6 och 7) 

4. Fiskenät och bojar (bild 4, 5, 8, 9, 16 och 18) 

5. Metallskrot i form av takplåtar, vajrar, tunnor, rör, skenor, containrar, toalettstolar, etc (bild 1, 3, 

10, 11, 12, 14, 15 och 17) 

6. Släpvagn med plattform och elskåp (bild 13) 

7. Släpvagn med kran (bild 19) 

Beslutsunderlag 

A. Fotografier från platsbesök 2019-10-11 

B. Skrivelse med förklaring från fastighetsägare 

C. Skrivelse till fastighetsägare med förklaring om ansvar 

 

 

Tjänsteutlåtande, 2020-01-20 

 

_______________ 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 16 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-02-04 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

Au § 39/20  Dnr MSN/2019/1664/227-14 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 

traktorgarage/förråd på fastigheten Väfsla 1:12 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.   

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov beviljas för nybyggnad av traktorgarage/ förråd med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Beslutsunderlag 

1 situationsplan  

1 ritning huvudbyggnad 

Ansökan 

Tjänsteutlåtande, 2020-01-21 

 

________________ 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 17 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-02-04 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

Au § 40/20  Dnr MSN/2019/0991/267B-23 

Nynäshamn 2:1, Estö, Nynäshamn - Ansökan om 

strandskyddsdispens för brygga 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Dispens från strandskyddet avslås, med stöd av 7 kap. 18 b § MB, för en brygga. 

Kort sammanfattning av bakgrund och ansökan 

Den brygga som ansökan om strandskyddsdispens gäller är olovligt byggd och har funnits på platsen i 

omkring 40 år. Bryggan är en av de kvarstående delar som behöver hanteras i det planarbete som pågått 

i snart 20 år. Föreningen som har hand om bryggan har nu ansökt om dispens från strandskyddet.  

Kort sammanfattning av bedömning och förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att avslå ansökan om strandskyddsdispens för bryggan. Det finns två 

avgörande punkter: 

1. Den detaljplan som gäller för området tillåter inte att överbygga vattenområdet. 

Strandskyddsdispens får inte ges om den går emot detaljplan.  

2. Det finns inget ”särskilt skäl” som kan motivera en dispens. Särskilt skäl används bara vid mycket 

speciella förhållanden när behovet av en egen brygga är mycket viktigt för en enskild. 

Det som skrivs i ansökan om att alla får använda bryggan ändrar inte bedömningen.  

Om strandskydd: Strandskyddet är mycket starkt och utgångspunkten i lagstiftningen är att dispens bara 

ges vid särskilda skäl och när den inte är till skada för allemansrätt och djur- och växtliv.  

Beslutsunderlag 

1 situationsplan 

Ansökan 

Tjänsteutlåtande, 2020-01-28 

A. Lokaliseringskartor 

B. Bakgrundsinformation   

C. Yttrande från Kommunekologen 

D. Yttrande från Planenheten 

E. Foton från platsbesök 

F. Skrivelse från sökande 

G. Beslut om återförvisat ärende Au § 289/19 

 

_______________ 

 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 18 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-02-04 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

Au § 41/20  Dnr MSN/2019/1843/267B-4 

Ansökan om strandskyddsdispens för fastigheten 

Storbygården 1:43  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.   

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

 

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

inredningsbart loft som ersättningsbyggnad, med en byggnadsarea om ca 98 m².  

 

Åtgärden utförs inom tidigare beslutad tomtplats, Mål nr M 149-13 från 2013-06-13. 

Beslutsunderlag 

1 situationsplan 

2 ritningar huvudbyggnad 

Ansökan 

Tjänsteutlåtande, 2020-01-21 

A. Tidigare beslutad tomtplatsavgränsning i Mål nr M 149-13 från 2013-06-13.  

 

____________ 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 19 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-02-04 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbesty rkande 
 

Au § 42/20  

Information om Ören 
Daniel Hjertton, bygglovskonsult, informerar muntligt om projektet.  

 

______________ 
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