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Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-06-21 
Anslaget sätts upp: 2022-06-22             Anslaget tas ned: 2022-07-14 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Anneli Hallberg 

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2022-06-21 kl. 13.30 – 17:00 

Beslutande 

Maria Gard Günster (C)  

Agneta Tjärnhammar (M) ersätter Bodil Toll (M)  §§ 154-179 

Patrik Appelkvist Larsson (C) ersätter Agneta 
Tjärnhammar (M) 

§§ 180-181 

Otto Svedenblad (M)  

Ebbe Larsson (L) ersätter Johan Harding (L)  Via Teams §§ 154 – 164, 166 -181 

Patrik Appelkvist Larsson (C) ersätter Ebbe Larsson 
(L) 

§§ 165 

Jan-Erik Ljusberg (M) ersätter Peter Hellman (KD)  

 Göran Bergander (S)  

Helen Sellström Edberg (S)   

Johnny Edholm (S)   

Per Ranch (SN) ersätter Hans-Ove Krafft (SN)  

Lennart Thunqvist (MP)   

Christoffer Edman (SD)   

Icke tjänstgörande ersättare 
Patrik Appelkvist Larsson (C)  

Yvonne Lundin (S) §§ 154-177 

Greta Olin-Landström (PPiN) Via Teams §§ 154 – 164, 166 -181 

Per Ranch (SN)  

Carl Marcus (SD)  

Anton Larsson (V)  

Paragrafer 
§§ 154-181  

Justeringens plats och tid 
Sammanträdesrum Landsort, 2022-06-21 kl. 17:00 

Underskrifter 
_______________________ 

Maria Gard Günster (C) 
Ordförande 

______________________ 

Göran Bergander (S) 

Justerare 

 

_______________________ 
Anneli Hallberg 
Sekreterare 
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Övriga deltagare  
Jenny Linné, förvaltningschef  

Ida Olén, avdelningschef plan och bygglov Via Teams, §§ 154-164, 166-181 

Malin Qviberg, VA-chef §§ 165-181 

Jesper Skoglund stadsmiljöchef Via Teams, 161-164, 166-181 

Rikard Strandberg, bygglovchef Via Teams, §§ 154-156 

Maria Wiberg, jurist Via Teams, §§ 154-156 

Daniel Hjertton, bygglovkonsult Via Teams, §§ 154-156 

Barbara Brass, stadsträdgårdsmästare Via Teams, §§ 167-169 

Anna Fröström, controller Via Teams, §§ 167- 171 

Elin Fernström, gruppchef förvaltningschef Via Teams, §§ 154-164, 166-181 

Aline Friman Varre, politisksekreterare Moderaterna Via Teams, §§ 167-172 
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Innehållsförteckning              

 Upprop och anmälningar om förhinder 

 Val av justerare 

§ 154/22 Fastställande av dagordning 

 Beslutspunkter 

§ 155/22 SKÄRLINGE 2:8, Kättelholmen 39 , Sorunda – Ansökan om strandskyddsdispens 
för nybyggnad av bod (ersättnings-byggnad) 

§ 156/22 Yttrande – , Nynäshamn 

§ 157/22 Lokal trafikföreskrift om laddplats, Ösmo centrum 

§ 158/22 Lokal trafikföreskrift om parkering på Rumbagränd 

§ 159/22 Lokal trafikföreskrift om lastplats på Rumbagränd 

§ 160/22 Återremitterat ärende - Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på 
Lövlundsvägen 

§ 161/22 Svar på e-förslag - Upprustning av lekplats Grödby 

§ 162/22 Svar på remiss - medborgarförslag om att pensionärer kan få arbeta åt Stadsmiljö 
som bistår dem med redskap 

§ 163/22 Uppdrag om riktlinjer för sponsring av möblering i offentlig utemiljö 

§ 164/22 Svar på remiss - Handlingsplan för hbtq+arbete 

§ 165/22 Utökning av investeringsmedel utbyggnad och verksamhetsanpassning av 
personalbyggnad på reningsverket 

§ 166/22 Ordförandeförslag - avgiftsbefriad upplåtelse av allmän plats, Skördemarknad i 
Ösmo. 

 Informationsärenden 

§ 167/22 Information och redovisning av kalkyl gång och cykelväg Kvarnängen 

§ 168/22 Information om revidering av skötselplan 

§ 169/22 Information om strategi för lekplatslyft 

§ 170/22 Information om stoppförbud vid Strandvägen 

§ 171/22 Information om VA-planen och remissredogörelse 

  Återkommande beslutspunkter 

§ 172/22 Samhällsbyggnadsnämndens balanslista, rapport juni 2022 

§ 173/22 Inkomna e-förslag - maj och juni 2022 

§ 174/22 Meddelanderapport 2022.04.26 - 2022.05.24 

§ 175/22 Delegationsrapport 2022.05.09 - 2022.06.10 

 Avslutning 

§ 176/22 Övriga frågor och medskick 

§ 177/22 Rapport från avdelningscheferna 

§ 178/22 Rapport från politiker 

§ 179/22 Rapport från förvaltningschefen 

§ 180/22 Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 

§ 181/22 Redovisning av beslut i kommunfullmäktige och andra nämnder 
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Upprop och anmälningar av förhinder 

Bodil Toll (M) har anmält förhinder och ersätts av Agneta Tjärnhammar (M) 

Peter Hellman (KD) har anmält förhinder och ersätts av Jan-Erik Ljusberg (M) 

Hans-Owe Kraft (SN) har anmält förhinder och ersätts av Per Ranch (SN) 

 

Val av justerare 

Göran Bergander (S) väljs till justerare tillsammans med ordförande.  
 
Justering beslutas till Sammanträdesrum Landsort, 2022-06-21, kl. 17:00 
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Sbn § 154/22 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 
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Sbn § 155/22 SBN/2021/1720/267B 

SKÄRLINGE 2:8, Kättelholmen 39, Sorunda – Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av bod (ersättnings-
byggnad) 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Strandskyddsdispens i efterhand för nybyggnad av bod som ersättning för tidigare bod meddelas 
med stöd av 7 kap. 18 b § MB.  

Endast byggnadens area på marken får tas i anspråk för det avsedda ändamålet. 

Sammanfattning / bakgrund 
2020-10-07 inkom ett klagomål från grannfastigheten (ärende MSN/2020/1721/221) att det uppförts 
en ny byggnad på fastigheten som är betydligt större än den som funnits sedan 1940-talet samt att 
området runt byggnaden har privatiserats. 
Efter kommunikation med fastighetsägaren inkom 2021-11-04 en ansökan om strandskyddsdispens i 
efterhand för den nya boden. I underlaget framgår att byggnaden kommer att flyttas in något på 
fastigheten så att den hamnar på ett avstånd av 4,5 m från fastighetsgräns i söder. 
2021-12-20 gör förvaltningen ett besök på fastigheten. Det kan då konstateras att det har utförts 
privatiserande åtgärder runt boden genom en altan samt ett plank. Förvaltningen meddelar 
fastighetsägaren att detta måste tas bort. 

Bedömning  
Avseende strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften bedömer förvaltningen att allmänhetens 
tillgång till strandområdet inte försämras av åtgärden eftersom befintlig bod rivits och åtgärden 
utförts på samma plats som redan är anspråkstagen. Den nya byggnaden får en på marken utbredd 
storlek som är något större än tidigare byggnad och även utformning ändras från pulpettak till 
sadeltak samt fasaden färgas svart (se bilaga A och bilaga B). Byggnadens användning förblir 
oförändrad. Skillnaderna gällande byggnadens utformning bedöms inte ha en påverkan den faktiska 
avhållande effekten och möjligheten till fri passage förblir oförändrad. Åtgärden bedöms inte heller 
förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet i området.   

Förvaltningen bedömer att det som särskilda skäl kan betraktas att:  
Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. 

I en avvägning mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset (strandskyddets syfte) 
bedömer förvaltningen att det enskilda intresset i detta fall har en liten påverkan på strandskyddets 
syfte. 

Förvaltningen bedömer att strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften uppfylls och särskilda skäl 
föreligger. Dispens från strandskyddet kan därmed tillstyrkas med stöd av 7 kap. 18 b § MB. 

Avgifter 
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell A18.4, s. 12, fastställd av 
kommunfullmäktige och faktureras separat.  

Avgiften för beslutet är 15 886 kr.  
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Villkor för strandskyddsdispens  
Som villkor enligt 16 kap. 2 § MB för strandskyddsdispens gäller följande: 

1. Befintlig altan och plank/spaljé ska tas bort 

2. Området runt byggnaden får inte användas så att det privatiseras. Åtgärder som kan verka 

privatiserande och avhållande för allmänheten är till exempel trädäck, utplacerade 

sittgrupper, belysning och stolpar/plank. 

Ärendet  
Strandskyddsdispens i efterhand för nybyggnad av bod om ca 19 m2 byggnadsarea. Byggnaden 
ersätter tidigare bod som stått på platsen sedan 1940-talet. 

Riksintressen 
Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt MB: 

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

- Kustområdena och skärgården, 4 kap. 1, 2 och 4 §§ MB. Åtgärder får inte vidtas som påtagligt 
skadar natur- och kulturvärdena på platsen. Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska 
särskilt beaktas. 

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

Översiktsplanen antagen 2012 och Kustplanen fastställd 2002 gäller för fastigheten.   

Upplysningar 
Strandskyddsdispens enligt miljöbalken upphör att gälla om inte åtgärden påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen beslutet vann laga kraft. 

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. 

För att påbörja åtgärden förutsätts en prövning och beslut enligt Plan- och bygglagen.  

Fast fornlämning får enligt 2 kap. 1 och 10 §§ KML 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. 

Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Miljöbalken 1998:808 (MB), Lagen om 
kulturminnen m.m. (KML). 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Strandskyddsdispens i efterhand för nybyggnad av bod som ersättning för tidigare bod meddelas 
med stöd av 7 kap. 18 b § MB.  

Endast byggnadens area på marken får tas i anspråk för det avsedda ändamålet. 
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 juni 2022 § 138 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-24 

Handlingar som tillhör beslutet  
1st ansökningsblankett 

1st situationsplan 

1st plan- fasad- och sektionsritning 

Bilagor 
Fotografi tidigare byggnad 

Fotografier ny byggnad 

Skickas till 
Akten 

Sökanden 

Beslutet Delges 
- Länsstyrelsens enhet för planfrågor 

Kopia för kännedom 
- Naturskyddsföreningen i Nynäshamn 

Hur man överklagar 
Du kan överklaga beslutet. Överklagandet ska du ställa till Länsstyrelsen i Stockholm men skicka det 
till Nynäshamns kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn. Överklagandet ska vara 
skriftligt och inkommit till kommunen senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. I 
överklagandet ska du skriva vilket beslut du överklagar, på vilket sätt du tycker att beslutet är 
felaktigt och hur du vill att det ändras. 
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Sbn § 156/22 MSN/2020/0762/221 

Yttrande – , Nynäshamn 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden (nämnden) beslutar att anta förslaget till utvecklad talan till Mark- och 
miljödomstolen, Nacka tingsrätt, i mål nr M 9262-21.  

 Ärendet 
Vid till tillsyn den 5 mars 2019 i syfte att öka tillgängligheten till strandlinjen på Ören konstaterades 
att det på fastigheten  uppförts en bod samt en altan med vindskydd av trä på vilken en 
skylt fanns uppsatt med lydelsen ”privat område”. Strandskyddsdispens hade varken sökts eller 
beviljats. Samma dag sände förvaltningen en åtalsanmälan avseende misstänkt miljörelaterad 
brottslighet till Polismyndigheten. Brottet ansågs preskriberat. Den 16 juni 2020 tog nämnden beslut 
om att, vid vite om 25 000 kronor, förelägga fastighetsägaren att senast tre månader efter beslutet 
eller det att dom vunnit laga kraft låta ta bort, 1) altan med vindskydd, och 2) bod uppförd vid 
stranden. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagan. Länsstyrelsens beslut 
överklagades den 21 december 2021 till Mark- och miljödomstolen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (förvaltningen) föreslår att nämnden står fast i sin bedömning att 
den bod samt altan med vindskydd som uppförts på fastigheten  kräver 
strandsskyddsdispens enligt 7 kap. 15 § och att sådan dispens i enlighet med 7 kap. 18 § ska 
avstyrkas då allmänhetens friluftsliv motverkas genom att hindras eller avhållas från att beträda 
området. Härutöver att framföra: 

- För det första att klagandes uppfattning att boden och altanen med vindskydd ligger inom 

fastighetsägarens hemfridszon saknar betydelse då anläggningarna/byggnaderna ligger 

utanför tomtplatsavgränsning, varför strandskyddsdispens inte kan medges. 

- För det andra att begäran om att ta bort bod och altan med vindskydd är proportionerligt då 

anläggningarna/byggnaderna upplevs som avhållande för allmänheten på en strand som har 

stort allmänt intresse och rekreationsvärde. Den bod och altan med vindskydd som är i 

fråga utgör inga väsentliga anläggningar/byggnader i förhållande till fastighetsägarens 

möjligheter att nyttja sin fastighet men har en starkt begränsande effekt på allemansrätten i 

området. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden (nämnden) beslutar att anta förslaget till utvecklad talan till Mark- och 
miljödomstolen, Nacka tingsrätt, i mål nr M 9262-21.  

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 juni 2022 § 139 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag 

Yrkanden 
Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-24 

Bilagor 
Yttrande till MMD – M 9262-21                                                                                    
Kartöversikt                                                                                                                      
Bilder från fastigheten 

Skickas till 
Akten                                                                                                                              
Beslut om yttrande skickas till:  

- Mark- och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt 
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Sbn § 157/22 SBN/2021/0312/511 

Lokal trafikföreskrift om laddplats, Ösmo centrum 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 

1. Åtta markerade platser i nordöstra delen av parkeringsytan i Ösmo centrum ska vara 
laddplats. 

2. Föreskriften ska träda i kraft den 1 juli 2022 
3. Uppdra till förvaltningen att meddela lokala trafikföreskrift i enlighet med nämndens beslut  

Sammanfattning 
Införa lokal trafikföreskrift om laddplats på åtta markerade platser i nordöstra hörnet av 

parkeringsytan i Ösmo centrum. 

Ärendet 
I samband med att Ösmo centrum byggdes om förbereddes plats i nordöstra hörnet att vara 
laddplatser. På laddplats får endast fordon som kan laddas externt med elektrisk energi för 
fordonets framdrivning parkeras eller stannas. Platserna är nu möjlig att använda för laddning av 
fordonet. För att minska risken för att andra fordon som saknar laddningsmöjlighet använder 
platserna bör föreskrift om laddplats meddelas. 
Parkeringsytan i Ösmo centrum vänder sig till allmänheten och parkeringsregler meddelas genom 
lokala trafikföreskrifter. När beslut och erforderlig utmärkning finns kan övervakning ske för att 
säkerställa att laddplatserna används för avsett ändamål. 
 

Förvaltningens bedömning 
 Förvaltningens bedömning är att lokal trafikföreskrift avseende laddplats ska meddelas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 

1. Åtta markerade platser i nordöstra delen av parkeringsytan i Ösmo centrum ska vara 
laddplats. 

2. Föreskriften ska träda i kraft den 1 juli 2022 
3. Uppdra till förvaltningen att meddela lokala trafikföreskrift i enlighet med nämndens beslut  

 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 juni 2022 § 140 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag 

Yrkanden 
Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-25                                                                                               

Karta  

Skickas till 
Akten  
Stadsmiljöavdelningen 
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Sbn § 158/22 SBN/2022/0701/511 

Lokal trafikföreskrift om parkering på Rumbagränd 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 

1. På Rumbagränds norra sida mellan 60 och 80 meter väster Svedviksvägen får fordon 
parkera i högst två timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Övrig tid 
är parkering tillåten. 

2. Parkeringsskiva eller motsvarade ska användas. 
3. Föreskriften ska träda i kraft den 1 juli 2022. 
4. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrift i enlighet med nämndens beslut 

Sammanfattning  
Parkering två timmar vardagar införs på Rumbagränd för att öka omsättning av parkerade fordon 
samtidigt som parkering för besökare. 

Ärendet 
Vid Cykelskogens förskola finns parkeringsplatser utmed gatan som saknar reglering av 
parkeringstid. Platserna vänder sig till allmänheten och används vid besök till förskola samt vid 
lämning och hämtning. Parkering om två timmar ökar omsättning av parkerade fordon och ökar 
därmed möjlighet för besökare att hitta ledig parkeringsplats.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att parkering bör tillåtas i två timmar i följd på vardagar och under den 
tid verksamhet pågår. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 

1. På Rumbagränds norra sida mellan 60 och 80 meter väster Svedviksvägen får fordon 
parkera i högst två timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Övrig tid 
är parkering tillåten. 

2. Parkeringsskiva eller motsvarade ska användas. 
3. Föreskriften ska träda i kraft den 1 juli 2022. 
4. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrift i enlighet med nämndens beslut 

 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 juni 2022 § 141 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag 

Yrkanden 
Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-25                                                                                              
Karta 

Skickas till 
Akten  
Stadsmiljöchef 



 

PROTOKOLL Sida 15(57) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Sbn § 159/22 SBN/2022/0701/511 

Lokal trafikföreskrift om lastplats på Rumbagränd 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 

1. På Rumbagränds norra sida mellan 40 och 60 meter väster Svedviksvägen ska vara 
ändamålsplats för lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods. 

2. Föreskriften ska träda i kraft den 1 juli 2022 
3. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrift i enlighet med nämndens beslut. 

Sammanfattning  
För att säkerställa plats för lossning eller lastning av tungt eller skrymmande gods till Cykelskogens 

förskola införs lastplats på gatans norra sida. 

Ärendet 
Varor och gods till eller från Cykelskogens förskola sker mot Rumbagränd och gatan har utformats 
för att möjliggöra en lastplats. För att säkerställa platsens ändamål bör lokal trafikföreskrift om 
ändamålsplats (Lastplats) antas. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att lokal trafikföreskrift om lastplats (ändamålsplats för lastning eller 
lossning av tungt eller skrymmande gods) meddelas. Ett beslut och utmärkning tydliggör för 
trafikanterna om vilka trafikregler som gäller på platsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 

1. På Rumbagränds norra sida mellan 40 och 60 meter väster Svedviksvägen ska vara 
ändamålsplats för lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods. 

2. Föreskriften ska träda i kraft den 1 juli 2022 
3. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrift i enlighet med nämndens beslut. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 juni 2022 § 142 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 



 

PROTOKOLL Sida 16(57) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-25                                                                                              
Karta  

Skickas till 
Akten  
Stadsmiljöavdelningen 



 

PROTOKOLL Sida 17(57) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Sbn § 160/22    SBN/2022/0703/511 

Återremitterat ärende - Lokal trafikföreskrift om förbud att 
parkera på Lövlundsvägen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  
 

1. På Lövlundsvägens östra sida mellan Viagatan och Nynäsvägen får fordon inte parkeras. 
2. Föreskriften ska träda i kraft den 1 juli 2022 
3. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrift i enlighet med nämndens beslut. 

Sammanfattning 
Ärendet återremitterades från nämndens arbetsutskott den 3 maj 2022 för vidare utbredning av 
parkeringsförbudets sträcka längre än tidigare förslagna mellan 60 meter söder Nynäsvägen och 
Nynäsvägen. 

Ärendet 
Förvaltningen har fått flera påpekanden om problem med framkomligheten på Lövlundsvägen i 
anslutning till Nynäsvägen. Fordon som parkerar på vägens östra sida i kurvan skymmer sikten så 
att det är svårt att upptäcka om det kommer mötande fordon. Gatan är ca 7 meter bred och vilket 
är för litet för att ge god framkomlighet förbi parkerade fordon. Möjlighet för fordon att väja vid 
möte saknas varför det förekommer att fordon kör upp på gångbanan vid möte vilket påverkar 
gåendes säkerhet negativt.  
På Lövlundsvägens västra sida gäller sedan flera år parkeringsförbud mellan Vikingavägen och 
Nynäsvägen. Datumparkering gäller där annan reglering saknas varför parkering är förbjuden 
varannan natt. Boende i området upplever att det är få parkeringsplatser och med parkeringsförbud 
även på gatans östra sida minskas parkeringsmöjligheten ytterligare. Uppskattningsvis medför ett 
förbud att ca 12-15 platser försvinner utmed sträckan Viagatan-Nynäsvägen. 

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningens bedömning är att parkeringsförbud på Lövlundsvägens östra sida förbättrar 
framkomligheten. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  
 

1. På Lövlundsvägens östra sida mellan Viagatan och Nynäsvägen får fordon inte parkeras. 
2. Föreskriften ska träda i kraft den 1 juli 2022 
3. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrift i enlighet med nämndens beslut. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 juni 2022 § 143 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

 
 



 

PROTOKOLL Sida 18(57) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Yrkanden 
Johnny Edholm (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-25                                                                                                      
Karta 

Skickas till 
Akten 
Stadsmiljöavdelningen 
 



 

PROTOKOLL Sida 19(57) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Sbn § 161/22 SBN/2021/1984/061 

Svar på e-förslag - Upprustning av lekplats Grödby 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden anser e-förslaget besvarat i och med förvaltningens yttrande.  

Sammanfattning  
E-förslag som föreslår upprustning av lekplatsen i Grödby har inkommit. Förslagsställaren menar att 
lekplatsen är förfallen och att många barnfamiljer flyttat in i Grödby och Valsta, och att det saknas 
samlingsplatser för dessa. 

Ärendet 
Den 2021-12-27 inkom ett e-förslag till samhällsbyggnadsnämnden om att rusta upp lekplatsen i 
Grödby. Den 2022-02-15, § 49 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att uppdra till 
förvaltningen att utreda förutsättningarna för e-förslaget ytterligare I Mål & budget för 2022–2025 
har samhällsbyggnadsnämnden fått ett särskilt uppdrag att ta fram en strategi för lekparkslyft. Detta 
arbete leds av stadsmiljöavdelningen. Strategin kommer att vara övergripande och applicerbar på 
alla lekparker i kommunal drift i Nynäshamns kommun. Delar av strategiarbetet är att ta fram en 
nulägesanalys som visar status på lekparker i kommunal drift och handlingsplan som föreslår 
åtgärder och förändringar av nuvarande lekparker. Vidare kommer strategin att ge riktlinjer för 
fortsatt utveckling av lekparkerna samt riktlinjer vid nybyggnation. Stadsmiljöavdelningen har 
besiktat aktuell lekplats i april 2022. De anmärkningar som framkommit repareras av 
stadsmiljöavdelningen. Under försommaren kommer förvaltningen att komplettera med en så kallad 
balanslek på platsen. Årets feriearbetare kommer att göra vissa mindre underhållsreparationer och 
åtgärder som målning. Förvaltningen föreslår med bakgrund av ovanstående att avvakta med att 
upprusta lekplatsen i Grödby ytterligare till strategin för lekplatslyft framarbetats. Strategiarbetet 
planeras klart innan 2023. Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser e-förslaget besvarat i och med förvaltningens yttrande.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden anser e-förslaget besvarat i och med förvaltningens yttrande.  

 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 juni 2022 § 144 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 



 

PROTOKOLL Sida 20(57) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-25  
E-förslag – upprustning av lekplatsen i Grödby.                                                                

Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-15 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 



 

PROTOKOLL Sida 21(57) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Sbn § 162/22 SBN/2022/0517/061 

Svar på remiss - medborgarförslag om att pensionärer kan få 
arbeta åt Stadsmiljö som bistår dem med redskap 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta förvaltningens svar som sitt eget och överlämnar 
yttrandet till kommunstyrelseförvaltningen.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att pensionärer ska kunna arbeta med enklare arbetsuppgifter och att 
kommunen förser dem med redskap inkom till kommunstyrelsen den 29 oktober 2019. 
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig. Förvaltningen anser att 
medborgarförslaget är mycket kreativt. Förslaget berör främst stadsmiljöavdelningens 
ansvarsområde. Ogräsrensning och skräpplockning samt viss städning kan med fördel utföras som 
frivilligarbete av exempelvis pensionärer. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan förse de som arbetar 
med kartor och instruktioner, lämpliga verktyg, arbetshandskar, varselvästar och sopsäckar. Ärendet 
medför inga ekonomiska konsekvenser för samhällsbyggnadsnämnden. 

Ärendet 
Ett medborgarförslag om att pensionärer ska kunna arbeta med enklare arbetsuppgifter och att 
kommunen förser dem med redskap inkom till kommunstyrelsen den 29 oktober 2019.  Den 12 
december 2019, § 222, delegerades besvarandet av medborgarförslaget till kommunstyrelsen. För 
att kommunstyrelsen ska kunna besvara medborgarförslaget har samhällsbyggnadsnämnden beretts 
möjlighet att yttra sig. Remissen inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 17 mars 2022. Svar ska 
vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast 1 juli 2022. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att medborgarförslaget är mycket kreativt. Förslaget berör främst 
stadsmiljöavdelningens ansvarsområde. Ogräsrensning och skräpplockning samt städning av 
friluftsbad och stränder längs Strandvägen och vid Lövhagen kan med fördel utföras som 
frivilligarbete av exempelvis pensionärer. För att säkerställa att arbete utförs på lämpliga platser kan 
samhällsbyggnadsförvaltningen förse frivilligarbetare med kartor och instruktioner, lämpliga verktyg, 
arbetshandskar, varselvästar och sopsäckar. Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser för 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta förvaltningens svar som sitt eget och överlämnar 
yttrandet till kommunstyrelseförvaltningen.  
 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 juni 2022 § 145 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 



 

PROTOKOLL Sida 22(57) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Att pensionärer kan få arbeta åt Stadsmiljö som bistår dem med redskap, 
inkommit 2019-10-29 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Stadsmiljöavdelningen 
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PROTOKOLL Sida 23(57) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Sbn § 163/22 SBN/2022/0791/003 

Uppdrag om riktlinjer för sponsring av möblering i offentlig 
utemiljö 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för sponsring av möblering i offentlig utemiljö. 

Sammanfattning  
Förvaltningen har mottagit förfrågningar om sponsrade parkbänkar. Förvaltningen föreslår att 
förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på riktlinjer för sponsring av möblering i offentlig 
utemiljö. Uppdraget föreslås redovisas under kvartal 3 2022. 

Ärendet 
Förvaltningen har mottagit förfrågningar om sponsrade parkbänkar. Förvaltningen föreslår att 
förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på riktlinjer för sponsring av möblering i offentlig 
utemiljö. Uppdraget föreslås redovisas under kvartal 3 2022. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår därför att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett sådant förslag. Riktlinjen 
behöver sedan antas av kommunfullmäktige eftersom den är av principiell karaktär. Uppdraget 
föreslås redovisas under kvartal 3 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för sponsring av möblering i offentlig utemiljö. 
 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 juni 2022 § 147 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-27 

Skickas till 
Akten 
Stadsmiljöchefen 



 

PROTOKOLL Sida 24(57) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Sbn § 164/22 SBN/2022/0582/000 

Svar på remiss - Handlingsplan för hbtq+arbete 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och översända det till 
kommunstyrelseförvaltningen.  

Deltar ej i beslut 
Christoffer Edman (SD) deltar inte i beslutet och lämnar ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs 
protokollet som Bilaga A. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-11 § 34 att ge kommunstyrelsen i uppdrag i att i samråd 
med övriga nämnder ta fram en handlingsplan för hbtq. Samhällsbyggnadsnämnden ska lämna 
synpunkter på handlingsplanen samt förslagna aktiviteter och kan komma med förslag på ytterligare 
aktiviteter. Generellt anser förvaltningen att förslaget är tydligt. Förvaltningen önskar göra några 
medskick om de föreslagna aktiviteterna hos samhällsbyggnadsnämnden. Den första angående en 
temadag önskas förtydligas eller tas bort helt till förmån för att ligga centralt. Den andra angående 
flaggning önskar förvaltningen tas bort helt. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-11 § 34 att ge kommunstyrelsen i uppdrag i att i samråd 
med övriga nämnder ta fram en handlingsplan för hbtq. I denna handlingsplan används 
paraplybegreppet hbtq+ för att inkludera fler könsidentiteter, könsuttryck och sexualiteter. Under 
arbetet med handlingsplanen har kommunstyrelseförvaltningen varit i kontakt med respektive 
nämnds förvaltning och presenterat samt diskuterat handlingsplanen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen översänder remiss till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt 
socialnämnden. Respektive nämnd ska lämna synpunkter på handlingsplanen samt förslagna 
aktiviteter och kan komma med förslag på ytterligare aktiviteter.  
 
Remissen inkom 28 mars 2022 och ska besvaras senast 1 juli 2022.  

Förvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för möjligheten att yttra sig. Generellt anser förvaltningen att 
förslaget är tydligt.  

Förvaltningen önskar göra några medskick. 

En av aktiviteterna under samhällsbyggnadsnämnden är att nämnden ska anordna en temadag med 
temat hbtq+ och normkritik. I aktiviteten specificeras vilka tjänstepersoner som ska bjudas in till 
temadagen. Denna aktivitet återfinns hos samtliga nämnder men det är oklart om dessa utbildningar 
kommer, bör, eller ska innehålla nämndspecifika delar eller är mer generella. I handlingsplanen står 
att utbildningen i hbtq+ och normkritik från kommunens läroplattform med fördel användas vid 
dessa tillfällen. Förvaltningen drar därför slutsatsen att det är ett generellt utbildningstillfälle för de 
förtroendevalda och att det därför bör administreras centralt. Kostnaderna kan självklart fördelas 
inom kommunen enligt samma form som för läsplattor men eftersom förtroendevalda kan ha 
uppdrag i flera nämnder är ett tillfälle att föredra. Om tanken är att utbildningarna ska vara 
nämndspecifika bör det framgå tydligt.  



 

PROTOKOLL Sida 25(57) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Förvaltningen ser också att meningen om vilka tjänstepersoner som bör bjudas in tas bort och att 
det inte regleras i handlingsplanen. Det bör finns möjlighet att göra bedömningar på 
förvaltningsnivå vilka som behöver medverka vid dessa tillfällen. Ett exempel är att 
samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp innefattar funktioner även från 
kommunstyrelseförvaltningen vilket kan resultera i att vissa behöver gå samma utbildning flera 
gånger.  

Aktiviteten om flaggning av Prideflaggan ligger under samhällsbyggnadsnämnden. 
Samhällsbyggnadsnämnden är utförare av flaggningen. Aktiviteten bör inte finnas med som specifik 
aktivitet kopplad till hbtq+ arbete eftersom aktiviteten om flaggning ändå följer Anvisningar för 
kommunal flaggning i Nynäshamns kommun oavsett var denna handlingsplan säger. För att 
uppmärksamma att detta görs kan det med fördel skrivas på annan plats i handlingsplanen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och översända det till 
kommunstyrelseförvaltningen.  

 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 juni 2022 § 146 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-19 
Missiv - Remiss Handlingsplan för hbtq+-arbete i Nynäshamns kommun, 2022-09-28          
Remissversion Handlingsplan för hbtq+arbete i Nynäshamns kommun, 2022-03-28             
Kostnader i handlingsplan för hbtq+-arbete, 2022-03-28  

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

21 juni 2022 

S asSSsS MMO 

 

 

SBN § 165/22 

Utökning av investeringsmedel utbyggnad och 

verksamhetsanpassning av personalbyggnad på 

reningsverket  

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 18 kap. 13 §  

 



 

PROTOKOLL Sida 29(57) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Sbn § 166/22 SBN/2022/1082/268 

Ordförandeförslag - avgiftsbefriad upplåtelse av allmän plats, 
Skördemarknad i Ösmo. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ingen avgift tas ut för upplåtelse av allmän plats i Ösmo 
centrum för anordnande av skördemarknad.  
Avgiftsbefrielsen gäller i ett (1) år från beslutet har vunnit laga kraft.    

Ärendet 
Föreningslivet i Ösmo arbetar för att tillskapa nya aktiviteter i Ösmo centrum, bland annat har 
föreningsdagar på torget arrangerats.  
 
Den 10 september 2022 vill de, i samarbete med den lokala Lantbrukarnas Riksförbunds-
organisationen, testa att arrangera en skördemarknad på torget där lokala producenter kan få 
presentera sina produkter. 
 
Arrangörerna har tagit kontakt med samhällsbyggnadsnämnden för att efterfråga om den nystartade 
skördemarknaden kan få avgiftsbefriad upplåtelse av allmän plats så som andra arrangemang 
tidigare har fått för att kunna starta upp sin verksamhet. 
 
Förfrågan togs upp på arbetsutskottet den 7 juni 2022 och förvaltningen presenterade möjligheterna 
som finns enligt Taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i Nynäshamns 
kommun.  

Ordförandes bedömning 
Taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun, § 5, 
medger att samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att nedsätta avgift eller att helt stryka avgiften. 
För att vara behjälplig i uppstartandet av en ny verksamhet föreslår ordförande därför att ingen 
avgift ska tas ut för upplåtelse av allmän plats i Ösmo centrum för anordnande av 
"skördemarknad". 
Avgiftsbefrielsen ska gälla i ett (l) år från beslutet har vunnit laga kraft. 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-06-13 

Skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Stadsmiljöchefen 
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Sbn § 167/22  

Information och redovisning av kalkyl gång - och cykelväg 
Kvarnängen 

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef informerar muntligt.  
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Sbn § 168/22  

Information om revidering av skötselplan 

Barbara Brass, stadsträdgårdsmästare informerar muntligt.  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Sbn § 169/22  

Information om strategi för lekplatslyft 

Barbara Brass, stadsträdgårdsmästare och Jesper Skoglund, stadsmiljöchef informerar muntligt. 

Samhällsbyggnadsnämnden bekräftar att det påbörjade arbetet med strategin är på rätt väg.  
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Sbn § 170/22  

Information om stoppförbud vid Strandvägen 

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef informerar muntligt.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 
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2022-06-21  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Sbn § 171/22  

Information om VA-planen och remissredogörelse 

Malin Qviberg, VA – och renhållningschef informerar muntligt.  

  



 

PROTOKOLL Sida 35(57) 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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2022-06-21  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Sbn § 172/22 SBN/2022/0997/008 

Samhällsbyggnadsnämndens balanslista, rapport juni 2022 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga Samhällsbyggnadsnämndens balanslista, maj 2022, 
till handlingarna.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en balanslista över uppdrag och medskick som ännu 
inte är slutförda. Balanslistan omfattar uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden till förvaltningen, 
medborgarförslag som ankommer på nämnden att besvara, e-förslag, vissa uppdrag från andra 
nämnder, remisser som ska besvaras av nämnden samt frågor som har uppkommit under § Övriga 
frågor och medskick på nämndsammanträden och arbetsutskott. Balanslistan omfattar inte 

investeringsärenden och planärenden. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en balanslista över uppdrag till förvaltningen från 
samhällsbyggnadsnämnden, medborgarförslag som ankommer på nämnden att besvara, e-förslag, 
vissa uppdrag från andra nämnder, remisser som ska besvaras av nämnden samt frågor som har 
uppkommit under § Övriga frågor och medskick på nämndsammanträden och arbetsutskott.  
 
Balanslistan inkluderar inte investeringsärenden och planärenden. Investeringsärenden följs upp i 
samband med budgetuppföljningar. Planärenden redovisas av planenheten. 

Förvaltningens bedömning 
Minst en gång i månaden gås balanslistan igenom med förvaltningschef och avdelningscheferna. 
Fördelning av inkomna uppdrag, e-förslag och remisser görs kontinuerligt. Sist i balanslistan läggs 
de svar och uppdrag som förvaltningen anser har blivit färdigbehandlade sen senaste rapporteringen 
av balanslistan i december 2021. Regelbundna rapporter om obesvarade medborgarförslag tas 
också upp i kommunfullmäktige. Förvaltningsstaben är ansvarig för uppdatering av balanslistan som 
tas upp i samhällsbyggnadsnämnden i juni och i december årligen. Efter beslutad balanslista tas 
klarmarkerade ärenden bort. Förvaltningen föreslår rapporterad balanslista juni 2022 läggs till 
handlingarna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga Samhällsbyggnadsnämndens balanslista, maj 2022, 
till handlingarna.  
 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 juni 2022 § 156 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-20                                                                      

Samhällsbyggnadsnämndens balanslista, december 2021 - maj 2022 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschefen 
VA- och renhållningschefen 
Stadsmiljöchefen 
Avdelningschefen för plan och bygglov 
 



 

PROTOKOLL Sida 37(57) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Sbn § 173/22 SBN/2022/0340/061 

Inkomna e-förslag - maj och juni 2022 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
att samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att e-förslaget om en hundrastgård vid 
Lövhagen utreds vidare.  

Ärendet 
1. Hundrastgård Lövhagen 
Förslagsställaren önskar en hundrastgård i närheten av Lövhagen, förslagsvis vid stora ängen som 
ligger vid första pumpviken. Många hundägare vistas i området runt Lövhagen och en hundrastgård 
möjliggör att hundarna kan springa av sig lösa samt att det blir en samlingsplats för lek och aktivitet 
Det skulle gynna kommuninvånarna men också alla turister som besöker Lövhagen varje år med 
sina hundar. 

Protokollsanteckning 
I och med uppdraget kommer förvaltningen även att utreda generellt hundrastgårdar i 

kommunen i enlighet med bland annat medborgarförslag som inkommit. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 juni 2022 § 157 

Arbetsutskottet föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att e-förslaget 
om en hundrastgård vid Lövhagen utreds vidare.  

 

 

 

 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-21                                                                                       
Inkommet E-förslag - Hundrastgård Lövhagen, 2022-04-19 

Skickas till 
Akten  
Akt SBN/2022/0732 E-förslag - Hundrastgård Lövhagen   
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Sbn § 174/22 SBN/2022/0011/008 

Meddelanderapport 2022.04.26 - 2022.05.24 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Meddelanden, inklusive lantmäterimeddelanden, till samhällsbyggnadsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Samhällsbyggnasnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 juni 2022 § 158 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
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2022-06-21  
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Sbn § 175/22 SBN/2022/0013/008 

Delegationsrapport 2022.05.09 - 2022.06.10 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut 

Ärendet 
Förvaltningen redovisar fattade beslut med stöd av 7 kap 5 § kommunallagen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sasmhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut 
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 Samhällsbyggnadsnämnden  

 

DELEGATIONSRAPPORT 

2022.05.09 – 2022.06.10 

         SBN/2022/0013  

 

2022-06-14 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ansvarig 
enhet 

Ärende Beslut Delegationspunkt 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0531/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus och 
komplementbyggnader - Grödby 6:10 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0843/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:61 

Föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0852/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:68 

Föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0853/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:69 

Föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0872/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:81 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0851/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:67 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0871/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:80 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0870/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:79 

Beslut om förläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0854/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:70 

Föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0850/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:66 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0869/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:78 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0868/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:77 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0848/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:65 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 
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Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0867/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:76 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0861/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:71 

Föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0847/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:64 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0866/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:75 

Föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0862/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:72 

Föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0846/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:63 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0864/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:73 

Föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0844/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:62 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0865/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Sittesta 
2:74 

Beslut om föreläggande av 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0855/220A Anmälan 
tillbyggnad enbostadshus 

Beslut om föreläggande av 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0856/226 Anmälan 
installation av eldstad 

Beslut om föreläggande av 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0882/237A Anmälan 
tillbyggnad enbostadshus 

Beslut om föreläggande av 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0801/220A Anmälan 
tillbyggnad komplementbyggnad 

Beslut om föreläggande av 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0813/226 Anmälan 
väsentlig ändring eldstad och rökkanal 

Beslut om föreläggande av 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0827/237A Bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus 

Beslut om föreläggande av 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0747/227 Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad 

Föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0625/227A Rivningslov och 
bygglov komplementbyggnad - båthus 

Föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0650/237A Bygglov 
fasadändring enbostadshus 

Föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 
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Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0649/226 Anmälan 
installation av eldstad 

Föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0291/290 Tidsbegränsat 
bygglov för nybyggnad av två 
kallförråd 

Föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/1888/226 Anmälan, 
nybyggnad av komplementbyggnad 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

8.10.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0685/227 Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad- 
carport 

Beslut om att anmälan 
avvisas 

8.10.2 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0882/237A Anmälan 
tillbyggnad enbostadshus 

Beslut om att avvisa anmälan 8.10.2 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0649/226 Anmälan 
installation av eldstad 

Beslut om att anmälan 
avvisas 

8.10.2 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0650/237A Bygglov 
fasadändring enbostadshus 

Beslut om att ansökan 
avvisas 

8.10.2 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0407/235 Förhandsbesked 
enbostadshus samt tilltänkt 
avstyckning - Gryt 1:26 

Beslut om att ansökan 
avvisas 

8.10.2 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0623/267B 
Strandskyddsdispens nybyggnad 
komplementbyggnad - Båthus 

Beslut om avskrivning 8.10.2 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0623/267B 
Strandskyddsdispens nybyggnad 
komplementbyggnad - Båthus 

Beslut om avskrivning 8.10.5 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/0166/220A Anmälan 
nybyggnad - komplementbyggnad - 
förråd 

Expediering av beslut om 
avslutat ärende 

8.10.5 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/0166/220A Anmälan 
nybyggnad - komplementbyggnad - 
förråd 

Beslut om avslutat ärende 8.10.5 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0283/267B 
Strandskyddsdispens nybyggnad 
fritidshus 

Beslut om att ärendet 
avslutas 

8.10.5 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0813/226 Anmälan 
väsentlig ändring eldstad och rökkanal 

Beslut om att ärendet 
återtas 

8.10.5 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/0898/223 Anmälan om 
installation av trapphiss 

Expediering av beslut om att 
ärendet avslutas 

8.10.5 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/0898/223 Anmälan om 
installation av trapphiss 

Beslut om att ärendet 
avslutas 

8.10.5 

Bygglovsen
heten 

MSN/2018/0479/235 Förhandsbesked 
och strandskyddsdispens nybyggnad 
av enbostadshus 

Expediering av beslut om att 
ärendet avslutas 

8.10.5 

Bygglovsen
heten 

MSN/2018/0479/235 Förhandsbesked 
och strandskyddsdispens nybyggnad 
av enbostadshus 

Beslut om att ärendet 
avslutas 

8.10.5 



 

PROTOKOLL Sida 43(57) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Bygglovsen
heten 

MSN/2019/1622/235 Förhandsbesked 
- Nybyggnad av enbostadshus och 
garage 

Expediering av beslut om att 
ärendet avslutas 

8.10.5 

Bygglovsen
heten 

MSN/2019/1622/235 Förhandsbesked 
- Nybyggnad av enbostadshus och 
garage 

Beslut om att ärendet 
avslutas 

8.10.5 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0838/234A Bygglov 
tillbyggnad fritidshus 

Beslut om att ansökan 
återtas 

8.10.5 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0855/220A Anmälan 
tillbyggnad enbostadshus 

Beslut om att ärendet 
avslutas 

8.10.5 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0643/233B Bygglov ändring 
av befintlig mur och trappa 

Beslut om att ansökan 
återtas 

8.10.5 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/1207/232 Bygglov 
nybyggnad skola 

Beslut om att avsluta 
ärendet 

8.10.5 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/0924/223 Hissbesiktning - 
port 

Beslut om att ärendet 
avslutas 

8.10.5 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0049/221 Klagomål 
ovårdad tomt - Ellevios byggnader 
Badhusgatan, Nynäshamn 

Beslut om att ärendet 
avslutas 

8.10.5 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/0979/227A Förlängning av 
tidsbegränsat bygglov 

Beslut om att avsluta 
ärendet 

8.10.5 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0873/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus och 
komplementbyggnad- garage 

Beslut om bygglov 8.4.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0797/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus - Över 
Söderby 3:15 

Beslut om bygglov 8.4.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0826/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus och 
komplementbyggnad 

Bygglov med bilaga 1-8 8.4.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0684/234 Bygglov 
nybyggnad fritidshus samt rivning av 
befintligt fritidshus 

Beslut om bygglov 8.4.1 

Bygglovsen
heten 

MSN/2017/0330/229 
Ersättningsbyggnad av fritidshus 

Beslut om bygglov 8.4.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0879/232A Bygglov 
tillbyggnad industribyggnad- skärmtak 

Beslut om bygglov 8.4.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0426/234 Bygg- och 
rivningslov nybyggnad fritidshus - 
Ekudden 1:4 

Beslut om bygglov 8.4.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0612/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus och 
komplementbyggnad - Yxlö 1:133 

Beslut om bygglov 8.4.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0534/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus och 
komplementbyggnad - Svalsta 1:71 

Beslut om bygglov 8.4.1 
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Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0881/233A Bygglov 
skylt/ljusanordning 

Beslut om bygglov 8.4.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0393/237A Bygglov 
nybyggnad altan och fasadändring 
samt inredning av sovloft i 
enbostadshus 

Beslut om bygglov 8.4.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0728/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus och 
komplementbyggnad- garage 

Beslut om bygglov 8.4.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/1895/234A Bygglov 
nybyggnad gäststuga 

Beslut om bygglov 8.4.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0827/237A Bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus 

Beslut om bygglov 8.4.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0291/290 Tidsbegränsat 
bygglov för nybyggnad av två 
kallförråd 

Beslut om tidsbegränsat 
bygglov 

8.4.1, 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/1912/229 Bygglov 
tillbyggnad med altan och pool 

Beslut om bygglov med 
startbesked 

8.4.1, 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0527/227 Bygglov 
nybyggnad komplementbyggnad 
ateljé - Yxlö 1:83 

Beslut om bygglov med 
startbesked 

8.4.1, 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0773/237A Bygglov 
tillbyggnad enbostadshus 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

8.4.1, 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0441/237A Bygglov 
fasadändring enbostadshus - Lervik 5 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

8.4.1, 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0597/227 Bygglov 
nybyggnad komplementbyggnad - 
garage - Kärret 2:7 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

8.4.1, 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/1874/234A Bygglov 
tillbyggnad fritidshus 

Startbesked med fastställd 
kontrollplan 

8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0605/227 Bygglov 
nybyggnad komplementbyggnad - 
Maren 2:13 

Beslut om startbesked 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0801/220A Anmälan 
tillbyggnad komplementbyggnad 

Beslut om startbesked för 
Attefallsåtgärd 

8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/0608/290 Bygglov 
nybyggnad förskola 

Beslut om startbesked 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0856/226 Anmälan 
installation av eldstad 

Beslut om startbesked 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0293/237A Bygglov 
tillbyggnad enbostadshus 

Beslut om startbesked 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0556/226 Anmälan 
väsentlig ändring eldstad - Sundet 18 

Beslut om startbesked 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/1454/237 Bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus 

Beslut om startbesked 8.7.3 
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Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0770/237A Anmälan 
tillbyggnad enbostadshus 

Beslut om startbesked 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0887/226 Anmälan 
installation av insats i befintlig eldstad 

Beslut om startbesked 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0272/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus och 
komplementbyggnad 

Beslut om startbesked 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0273/237 Bygglov 
nybyggnad  enbostadshus och 
komplementbyggnad 

Beslut om startbesked 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0747/227 Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad 

Beslut om startbesked 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/1762/237 Bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus/parhus 

Beslut om startbesked 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/1761/237 Bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus/parhus 

Beslut om startbesked 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/1760/237 Bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus/parhus 

Beslut om startbesked 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/1759/237 Bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus/parhus 

Beslut om startbesked 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0655/220A Anmälan 
nybyggnad av komplementbyggnad 

Beslut om startbesked 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0656/291 Bygglov för 
fasadändring, installation av 
solcellsanläggning på tak 

Beslut om startbesked 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0657/232A Bygglov för 
fasadändring, installation av 
solcellsanläggning på tak 

Beslut om startbesked 8.7.3 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/1919/227 Bygglov  
nybyggnad fritidshus och 
komplementbyggnad- carport 

Beslut om interimistiskt 
slutbesked 

8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/0523/220A Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad - 
gäststuga 

Expediering av beslut om 
slutbesked 

8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/0523/220A Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad - 
gäststuga 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/1623/233 Bygglov ändrad 
användning från kontor till bostad 

Slutbesked med bilaga 1-5 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/0962/226 Anmälan 
installation eldstad 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2019/1588/237A Byggnation av 
uterum 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/1187/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus och 
komplementbyggnad - Garage 

Beslut om slutbesked 8.7.4 
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Bygglovsen
heten 

MSN/2020/1014/226 Anmälan 
installation av eldstad och rökkanal 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/1707/226 Anmälan 
installation av eldstad och rökkanal 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/0607/220A Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/0473/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus 

Expediering av beslut om 
slutbesked 

8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/0473/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/1663/233 Bygglov ändrad 
användning från sjöbod till bastu 

Expediering av beslut om 
slutbesked 

8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/1663/233 Bygglov ändrad 
användning från sjöbod till bastu 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/0950/227 Anmälan 
nybyggnad av komplementbyggnad- 
växthus 

Expediering av beslut om 
slutbesked 

8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/0950/227 Anmälan 
nybyggnad av komplementbyggnad- 
växthus 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2015/0624/229 Bygg övrigt - 
Anmälan om bygglovbefriad åtgärd, 
tillbyggnad 

Expediering av beslut om 
slutbesked 

8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2015/0624/229 Bygg övrigt - 
Anmälan om bygglovbefriad åtgärd, 
tillbyggnad 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/1722/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus 

Expediering av beslut om 
slutbesked 

8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/1722/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/0716/220A Anmälan 
nybyggnad- Komplementbostadshus- 
Attefall 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/0913/227A Bygglov 
tillbyggnad enbostadshus- uterum 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/0874/227A Anmälan 
tillbyggnad enbostadshus- uterum 

Expediering av beslut om 
slutbesked 

8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/0874/227A Anmälan 
tillbyggnad enbostadshus- uterum 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2016/1059/237 Nybyggnad av 
enbostadshus 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/1439/290 Bygglov 
tillbyggnad förskola 

Beslut om slutbesked med 
bilaga 1-4. 

8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/0848/234 Bygglov 
nybyggnad fritidshus 

Beslut om slutbesked 8.7.4 
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Bygglovsen
heten 

MSN/2019/1146/227 Bygglov 
nybyggnad av komplementbyggnad - 
gäststuga 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/1205/227 Bygglov 
nybyggnad komplementbyggnad- 
garage 

Expediering av rättat beslut 
om slutbesked 

8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/1205/227 Bygglov 
nybyggnad komplementbyggnad- 
garage 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0632/231A Bygglov 
inglasning av balkong 

Expediering av beslut om 
slutbesked 

8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0632/231A Bygglov 
inglasning av balkong 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0631/231A Bygglov 
inglasning av balkong 

Expediering av beslut om 
slutbesked 

8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0631/231A Bygglov 
inglasning av balkong 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/1205/227 Bygglov 
nybyggnad komplementbyggnad- 
garage 

Expediering av beslut om 
slutbesked 

8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/1205/227 Bygglov 
nybyggnad komplementbyggnad- 
garage 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/0743/227 Bygglov 
nybyggnad komplementbyggnad- 
växthus 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/1888/226 Anmälan, 
nybyggnad av komplementbyggnad 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0750/220A Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/1172/237 Bygglov för 
nybyggnad av tvåbostadshus 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/1171/237 Bygglov för 
nybyggnad av tvåbostadshus 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/0905/229 Bygglov 
nybyggnad altan och pool 

Expediering av beslut om 
slutbesked 

8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/0905/229 Bygglov 
nybyggnad altan och pool 

Beslut om slutbesked 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/1808/227A Bygglov flytt av 
kryssningsbod och wc- Nynäshamn 
2:75 

Slutbesked med bilaga 1-3. 8.7.4 

Bygglovsen
heten 

MSN/2020/2173/234 Bygglov 
nybyggnad fritidshus och 
komplementbyggnad samt rivning av 
befintligt fritidshus och 
komplementbyggnad 

Beslut om slutbesked 8.7.4 
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Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0625/227A Rivningslov och 
bygglov komplementbyggnad - båthus 

Rättidsprövning 8.8.6 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0574/223 Besiktning 
motordriven anläggning - Hiss 
Kulan 1 - Cykelskogens förskola 

Beslut om att upphäva 
användningsförbud 

8.8.7 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/1895/234A Bygglov 
nybyggnad gäststuga 

Beslut om ny 
kontrollansvarig 

8.7.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2021/1309/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus och garage 

Beslut om ny 
kontrollansvarig 

8.7.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0493/267B 
Strandskyddsdispens nybyggnad 
fritidshus - Herrhamratomten 8:4 

Beslut om 
strandskyddsdispens 

8.9.1 

Bygglovsen
heten 

SBN/2022/0820/267B 
Strandskyddsdispens nybyggnad 
komplementbyggnad 

Beslut om 
strandskyddsdispens 

8.9.1 

Stadsmiljö SBN/2022/0945/517 
Parkeringstillstånd 

parkeringstillstånd.pdf 7.5 

Stadsmiljö SBN/2022/0818/517 
Parkeringstillstånd - Förlängning 

Parkeringstillstånd.pdf 7.5 

Stadsmiljö SBN/2022/0981/517 
Parkeringstillstånd 

parkeringstillstånd.pdf 7.5 

Stadsmiljö SBN/2022/0824/517 
Parkeringstillstånd - Förlängning 

parkeringstillstånd.pdf 7.5 

Stadsmiljö SBN/2022/0825/517 
Parkeringstillstånd - Förlängning 

Parkeringstillstånd.pdf 7.5 

Stadsmiljö SBN/2022/0808/517 
Parkeringstillstånd 

parkeringstillstånd.pdf 7.5 

Stadsmiljö SBN/2022/0792/517 
Parkeringstillstånd 

parkeringstillstånd.pdf 7.5 

Stadsmiljö SBN/2022/0924/517 
Parkeringstillstånd 

Avslag.pdf 7.5 

Stadsmiljö SBN/2022/0967/517 
Parkeringstillstånd 

avslag.pdf 7.5 

Stadsmiljö SBN/2022/0921/339 Investering - 
Låssystem offentliga toaletter 

Delegationsbeslut -  
investering Låssystem 
offentliga toaletter 

2.9 

Stadsmiljö SBN/2022/0234/441 Solbrygga över 
slukhål, Nickstabadet 

Delegationsbeslut - 
investering Solbrygga 
Nickstabadet 

2.9 

Stadsmiljö SBN/2022/0908/336 Investering spång 
- Nickstaviken 

Delegationsbeslut - 
investering Spång 
Nickstaviken 

2.9 

Stadsmiljö SBN/2022/0823/317 Reinvestering - 
Utflytt gatubelysningssytem från 
Ellevios elcentraler i Nynäshamns 
kommun 

Utflytt gatubelysningen.pdf 2.8 
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Stadsmiljö SBN/2022/0822/317 Investering - 
Tändsystem för gatubelysning i 
Nynäshamns kommun 

tändsystem.pdf 2.9 

Stadsmiljö SBN/2022/0555/511 Årsakt 2022 - 
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 

Delegationsbeslut tillfällig 
LTF - föreskrifter om förbud 
mot trafik med fordon på 
Skolgatan, mellan 
Centralgatan - 40 meter norr 
Centralgatan  perioden 16 
maj 07,00 - 18 maj 17,00 

7.3 

Stadsmiljö SBN/2022/0913/267 Begagnande av 
offentlig plats - Reklamfilmsinspelning 
Strandvägen 

Delegationsbeslut - Tillfällig 
lokal trafikföreskrift 
Strandvägen 

7.2 

Stadsmiljö SBN/2022/1044/267 Offentlig 
tillställning - Öppet hus vid Lövhagens 
friluftsområde 

Yttrande gällande upplåtelse 
av allmän platsmark för 
familjeevent, Lövhagen i 
Nynäshamn 

7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/1029/267 Begagnande av 
offentlig plats - Vaccinbuss Alkärrsplan 

signerat yttrande.pdf 7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/1029/267 Begagnande av 
offentlig plats - Vaccinbuss Alkärrsplan 

Yttrande gällande upplåtelse 
av allmän platsmark för 
vaccinbuss på Alkärrsplan 

7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/1008/267 Allmän 
sammankomst - Resturangtält - Ösmo 
IP 

Yttrande gällande upplåtelse 
av allmän platsmark för 
restaurangtält vid Ösmo IP 

7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/1006/267 Begagnande av 
offentlig plats - Fiskargränd 4, bod nr 
20 

Yttrande gällande 
uteservering vid 
Bistroboden, Hamntorget i 
Nynäshamn 

7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/1016/267 Begagnande av 
offentlig plats - Gatupratare Synoptik 
Centralgatan 

Yttrande.pdf 7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/1016/267 Begagnande av 
offentlig plats - Gatupratare Synoptik 
Centralgatan 

Yttrande gällande upplåtelse 
av allmän platsmark för 
gatupratare vid Synoptik i 
Nynäshamn 

7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/1004/267 Begagnande av 
offentlig plats - Gatupratare - 
Fredsgatan 4b 

Yttrande.pdf 7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/1004/267 Begagnande av 
offentlig plats - Gatupratare - 
Fredsgatan 4b 

Yttrande gällande upplåtelse 
av allmän platsmark för 
gatupratare vid 400 kvadrat 
på Fredsgatan i Nynäshamn 

7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/0963/267 Begagnande av 
offentlig plats - Gruppträning Estö IP 
samt Nickstabadet 

Yttrande.pdf 7.14 
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Stadsmiljö SBN/2022/0974/267 Begagnande av 
offentlig plats - Filminspelning - Din-X 
Ösmo 

Yttrande gällande ansökan 
om upplåtelse av allmän 
platsmark för filminspelning 
på Nyblevägen i Ösmo 28 
juni klockan 06.00 till och 
med 18.00 

7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/0963/267 Begagnande av 
offentlig plats - Gruppträning Estö IP 
samt Nickstabadet 

Yttrande gällande upplåtelse 
av allmän platsmark för 
gruppträning vid Estö IP och 
vid Nickstabadet i 
Nynäshamn 

7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/0952/267 Begagnande av 
offentlig plats - Uteservering - Libnani 
BAR & KÖK, Nynäsvägen 26 B 

Libnani.pdf 7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/0959/267 Begagnande av 
offentlig plats - Uteservering Café 
Svedtiljas på Landsort 

Landsort.pdf 7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/0959/267 Begagnande av 
offentlig plats - Uteservering Café 
Svedtiljas på Landsort 

Yttrande gällande tillstånd 
för uteservering , Svedtiljas 
på Landsort 

7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/0952/267 Begagnande av 
offentlig plats - Uteservering - Libnani 
BAR & KÖK, Nynäsvägen 26 B 

Yttrande gällande upplåtelse 
av allmän platsmark för 
uteservering vid Nynäsvägen 
26B, Lebnani Bar och kök 

7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/0912/267 Allmän 
sammankomst - Affischering inom 
Nynäshamns kommun 

Yttrande gällande upplåtelse 
av allmän platsmark för 
affischering i Nynäshamns 
kommun, Medborgerlig 
Samling 

7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/0913/267 Begagnande av 
offentlig plats - Reklamfilmsinspelning 
Strandvägen 

Yttrande gällande upplåtelse 
av allmän platsmark för 
filminspelning på 
Strandvägen i Nynäshamn 

7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/0863/267 Begagnande av 
offentlig plats - Filminspelning 
Nynäsvägen 6 infarten fram till 
Skyttens Hälls väg 10. 

Yttrande gällande 
genomförande av 
filminspelning vid Skyttens 
Hälls väg i Nynäshamn 2022-
06-06-2022-06-08 

7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/0910/267 Begagnande av 
offentlig plats - Bakluckeloppis - 
Änggatan 1, Estö IP 

Yttrande gällande ansökan 
om upplåtelse av allmän 
platsmark för 
backluckeloppis på Estö IP 

7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/0915/267 Begagnande av 
offentlig plats - Uppställning av lastbil, 
klädinsamling - Alkärrsplan 

Yttrande signerat.pdf 7.14 
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Stadsmiljö SBN/2022/0915/267 Begagnande av 
offentlig plats - Uppställning av lastbil, 
klädinsamling - Alkärrsplan 

Yttrande gällande upplåtelse 
av allmän platsmark för 
uppställning av lastbil för 
klädinsamling vid Alkärrsplan 
i Nynäshamn 

7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/0907/267 Begagnande av 
offentlig plats - Uteservering - Quy 
Dinning, Nynäsvägen 24-26 

Yttrande gällande ansökan 
om upplåtelse av allmän 
platsmark för uteservering, 
Tam Li Sweden AB 

7.14 

Stadsmiljö SBN/2022/0016/000 Årsakt 2022 - 
Delegationsbeslut, Personalärenden, 
förordnande av ersättare, med mera 

Förordnande av ersättare för 
chef tillförordnad 
stadsmiljöchef 27 juni - 31 
juli 

1.3.2. 

Vatten och 
avlopp 

SBN/2022/1050/452 Uppehåll i 
avfallshämtning - Grödby 2:61 

Beslut om uppehåll i 
avfallshämtning 

12.1 

Vatten och 
avlopp 

SBN/2022/1027/452 Uppehåll i 
avfallshämtning - Neder Söderby 11:1 

Beslut om uppehåll  i 
avfallshämtning 

12.1 

Vatten och 
avlopp 

SBN/2022/1031/452 Uppehåll i 
avfallshämtning - Lötstugan 1:12 

Beslut om uppehåll i 
avfallshämtning 

12.1 

Vatten och 
avlopp 

SBN/2022/1025/452 Uppehåll i 
avfallshämtning - Natvik 25 

Beslut om uppehåll i 
avfallshämtning 

12.1 

Vatten och 
avlopp 

SBN/2022/0858/452 Uppehåll i 
avfallshämtning -  Säby 4:2 

Beslut om uppehåll i 
avfallshämtning 

12.1 

Vatten och 
avlopp 

SBN/2022/0920/452 Uppehåll i 
avfallshämtning - Norr Enby 1:32 

Beslut om uppehåll i 
avfallshämtning 

12.1 

Vatten och 
avlopp 

SBN/2022/1005/344 Renovering - 
vattenledning och brandpost - 
Kullstagränd 

Signerat delegationsbeslut 
med tillhörande 
Investeringskalkyl gällande 
Renovering vatten och bp 
Kullsta 2.xlsx 

2.8 

Vatten och 
avlopp 

SBN/2021/1598/349 Lamellen 1 - 
Renovering personalutrymmen i 
Ajebyn 

Delegationsbeslut - 
Tilläggsbeslut renovering av 
personalutrymmen i Ajebyn. 

2.8 

Vatten och 
avlopp 

SBN/2022/0948/351 Investering  - 
Ombyggnad biorotor Marsta 
reningsverk 

Delegationsbeslut  - 
Ombyggnad av biorotor 
Marsta reningsverk 

2.8 

Vatten och 
avlopp 

SBN/2022/0949/352 Investering - 
Ombyggnad rörgalleri P104 

Delegationsbeslut - 
Ombyggnad rörgalleri P104 

2.8 

Vatten och 
avlopp 

SBN/2022/0839/452 Uppehåll i 
avfallshämtning - Sandvik 2:135 

Rättidsprövning på 
överklagan 

5.1 
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Sbn § 176/22  

Övriga frågor och medskick 

Lennart Thunqvist (MP) ställer en fråga om hur det går med utredningen gällande om det finns 
möjlighet att vidta hastighetssänkande åtgärder längs hela Strandvägen och att 
tlllgänglighetsanpassa övergångsstället vid NSS. Jesper Skoglund, stadsmiljöchef besvarar frågan. 
Förvaltningen ser över ytterligare hastighetssänkande åtgärder. 

Per Ranch (SN) ställer en fråga gällande anslutning av VA i område Ekeby och en fråga gällande 
västra VA - nätet. Malin Qviberg, VA – och renhållningschef besvarar frågorna.  

 

  



 

PROTOKOLL Sida 53(57) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Sbn § 177/22  

Rapport från avdelningscheferna 

Jesper Skoglund stadsmiljöchef informerar om investeringar och reinvesteringar. 

Ida Olén, avdelningschef plan och bygglov, informerar om detaljplaner i aktivt skede och pågående 
ärenden bygglov.   

Malin Qviberg, VA – och renhållningschef, informerar om investeringar och reinvesteringar. 
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Sbn § 178/22  

Rapport från politiker 

Otto Svedenblad (M) rapporterar om kontaktpolitikerbesöket på VA-avdelningen och reningsverket.  
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Sbn § 179/22  

Rapport från förvaltningschefen 

Jenny Linné, förvaltningschef rapporterar muntligt. 
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Sbn § 180/22  

Rapport från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 

Jenny Linné, förvaltningschef rapporterar muntligt.  
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Sbn § 181/22 SBN/2022/0012/008 

Redovisning av beslut i kommunfullmäktige och andra 
nämnder 

Presentation har skickats till samtliga förtroendevalda.  

 
 

 






