PROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-25

Plats och tid

Sammanträdeslokal Landsort, 2021-05-25 kl. 09.00-16.45
Ajournering för lunch 12.15-13.15

Beslutande

Maria Gard Günster (C)
Bodil Toll (M)
Otto Svedenblad (M)
Ebbe Larsson (L) ersätter Johan Harding (L)
Johan Harding (L)
Richard Karlsson (KD)
Göran Bergander (S)
Helen Sellström Edberg (S)
Johnny Edholm (S)
Per Ranch (SN) ersätter Hans-Ove Krafft (SN)
Leif Branting (MP)
Christoffer Edman (SD)

Icke tjänstgörande ersättare
Patrik Appelkvist Larsson (C)
Åke Jonsson (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Ebbe Larsson (L)
Yvonne Lundin (S)
Linda Walkeby (S)
Greta Olin-Landström (PPiN)
Tony Nicander (V)
Carl Marcus (SD)

Via
Via
Via
Via

Teams
Teams, §§ 140-141, 143
Teams, § 142
Teams

Via
Via
Via
Via
Via

Teams
Teams
Teams
Teams
Teams

Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via

Teams
Teams
Teams
Teams, § 142
Teams
Teams
Teams
Teams
Teams

Paragrafer
§§ 140-143

Justeringens plats och tid

Sammanträdeslokal Landsort, 2021-05-25 kl. 16.50

Underskrifter
__________________________________
Maria Gard Günster (C)
Ordförande

_________________________________
Göran Bergander (S)
Justerare

_________________________________
Elin Fernström
Sekreterare

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Anslaget sätts upp: 2021-05-26
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan 2
Underskrift

Elin Fernström

Anslaget tas ned: 2021-06-17

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-25

Övriga deltagare

Alf Olsson, förvaltningschef
Percy Tollebrant, t.f. VA-chef
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef
Ida Olén, avdelningschef för plan och bygglov
Marie Ekenstierna, controller
Anneli Hallberg, utredare/nämndsekreterare
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare
Aline Friman Varre, politisk sekreterare Moderaterna
Pernilla Höglund, chef ledningsnät
Per Karlsson, driftchef VA
Börje Josephsson, projektledare VA
Amparo Franquiz Medina, kvalitetsansvarig VA
Malin Qviberg, projektledare VA
Anne Adrup, Svenskt vatten/SWECO

Justerarsignaturer

Via
Via
Via
Via
Via

Teams
Teams
Teams, §§ 141-142
Teams, §§ 140-142
Teams, §§ 140-141

Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via

Teams
Teams,
Teams,
Teams,
Teams,
Teams,
Teams,

§
§
§
§
§
§

143
143
143
143
143
143
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Innehållsförteckning

Samtliga punkter föreslås justeras direkt.
Upprop och anmälningar om förhinder
Val av justerare
§ 140/21

Fastställande av dagordning
Beslutspunkter

§ 141/21

Uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och internbudget
2021, tertial 1
Informationsärenden

§ 142/21

Positiva planbesked, planuppdrag och pausade planprövningar

§ 143/21

Information om VA

Justerarsignaturer
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Sbn § 140/21

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

Justerarsignaturer
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MSN/2020/0255/040

Uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan
och internbudget 2021, tertial 1
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

1. att godkänna Tertialuppföljning 1 för samhällsbyggnadsnämnden
Januari-april 2021.
2. att föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta extra medel om 4 miljoner kronor till
samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 fördelade på
- 3 miljoner för vinterväghållning.
- 1 miljon kronor för att förbättra kvalitén på grönyteskötsel.
3. att föreslå kommunfullmäktige att utöka samhällsbyggnadsnämndens nämndbidragstilldelning i
budgeten för 2022-2025 med 1 miljon kronor/per år för att förbättra kvalitén på grönyteskötsel.
4. att uppdra till förvaltningen att vidta åtgärder för en budget i balans.
5. att föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta extra medel om 2 miljoner kronor till
samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 fördelade på
- 0,5 miljoner kronor för skyltning i hamnen som stärker kopplingen mellan hamnen och centrum
- 0,5 miljoner kronor för fortsatt satsning på utmärkning av kulturmiljöerna i Nynäshamns kommun.
- 0,5 miljoner kronor för att kunna ge privatpersoner och företagare service och rådgivning inom VA
och bygglov.
- 0,5 miljoner kronor för inhyrning av en stadsarkitekt.
6. att föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta extra medel om 3 miljoner kronor till
samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 för att utföra följande satsningar:
- måla övergångställen och parkeringsrutor på de kommunala områdena.
- samarbeta med Nynäshamns bostäder och ägaren av COOP i Spångbro för att måla upp
parkeringsrutor, göra den yttre miljön mer attraktiv och prioritera återplantering av karaktärsträd i
Spångbro.
- åtgärda anmärkningar på de kommunala lekparkerna
- förbättra de befintliga planteringarna.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat en uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och
internbudget 2021. Uppföljningen inkluderar prognos av måluppfyllelse, ekonomiskt resultat samt
prognos och investeringsredovisning.
Samhällsbyggnadsnämnden visar ett överskott mot budget om 2,7 miljoner kronor per 30 april
2021. Överskottet härrör framförallt från plan och bygglovsavdelningen och VA-avdelningen som
båda har mer intäkter än budget. Stadsmiljöavdelningen visar på ett underskott, främst beroende på
höga kostnader för vinterväghållningen men också av effekter från krisledningsnämndens beslut.
Prognosen för samhällsbyggnadsnämnden för helåret är ett underskott om 3,4 miljoner kronor.
Prognosen för helår härrör till stadsmiljöavdelningen helårsprognos på ett underskott om 4,6
miljoner kronor där de inte kan kompensera de högre kostnaderna för vinterväghållningen om cirka
3 miljoner kronor och förlorade intäkter på grund av krisledningsnämndens beslut om 0,5 miljoner
Justerarsignaturer
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kronor. Därutöver har avdelningen även fått ett minskat uppdrag från fastighetsavdelningen om 1
miljon kronor. Övergripande på förvaltningen och VA prognostiserar med ett överskott. Plan- och
bygglovavdelningen prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

1. att godkänna Tertialuppföljning 1 för samhällsbyggnadsnämnden
Januari-april 2021.
2. att föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta extra medel om 4 miljoner kronor till
samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 fördelade på
- 3 miljoner för vinterväghållning.
- 1 miljon kronor för att förbättra kvalitén på grönyteskötsel.
3. att föreslå kommunfullmäktige att utöka samhällsbyggnadsnämndens nämndbidragstilldelning
med 1 miljon kronor/per år för att förbättra kvalitén på grönyteskötsel.
4. att uppdra till förvaltningen att vidta åtgärder för en budget i balans.

Yrkanden

Göran Bergander (S) yrkar att ett förtydligande av beslutspunkt 3 i förvaltningens förslag läggs till
om att förslaget om ökningen av nämndbidrag gäller från 2022 och att medlen ska tillföras
budgeten för 2022-2025.
Maria Gard Günster (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Berganders (S) tilläggsyrkande.
Maria Gard Günster (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkande om
5. att tillskjuta extra medel om 2 miljoner kronor till samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för
2021 fördelade på
- 0,5 miljoner kronor för skyltning i hamnen som stärker kopplingen mellan hamnen och centrum
- 0,5 miljoner kronor för fortsatt satsning på utmärkning av kulturmiljöerna i Nynäshamns
kommun.
- 0,5 miljoner kronor för att kunna ge privatpersoner och företagare service och rådgivning inom
VA och bygglov.
- 0,5 miljoner kronor för inhyrning av en stadsarkitekt.
6. att tillskjuta extra medel om 3 miljoner kronor till samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för
2021 för att utföra följande satsningar:
- måla övergångställen och parkeringsrutor på de kommunala områdena.
- samarbeta med Nynäshamns bostäder och ägaren av COOP i Spångbro för att måla upp
parkeringsrutor och göra den yttre miljön i Spångbro mer attraktiv.
- åtgärda anmärkningar på de kommunala lekparkerna
- förbättra de befintliga planteringarna.
Per Ranch (SN) yrkar bifall till ordförandes tilläggsyrkande men med ett tillägg till punkt 6 om att det
behöver framgå av beslutet att det är viktigt att prioritera återplantering av karaktärsträd i
Spångbro.
Leif Branting (MP) yrkar bifall till Ranchs (SN) tillägg i ordförandes tilläggsyrkande punkt 6.
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Propositionsordning

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning.
1. Bifall till förvaltningens förslag eller bifall till förvaltningens förslag med Göran Berganders
(S) tilläggsyrkande.
2. Avslag eller bifall till Maria Gard Günsters (C) tilläggsyrkande punkt 5.
3. Maria Gard Günsters (C) tilläggsyrkande punkt 6 mot Per Ranchs (SN) tillägg till Gard
Günsters (C) tilläggsyrkande punkt 6.

Proposition
Proposition 1:

Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner bifall för
förvaltningens förslag med Berganders (S) tilläggsyrkande.

Proposition 2:

Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner bifall
Gard Günsters (C) tilläggsyrkande punkt 5.

Proposition 3:

Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner bifall för
Ranchs (SN) yrkande om tillägg i tilläggsyrkandet punkt 6.

Beslutsunderlag

Tertialuppföljning 1 för samhällsbyggnadsnämnden, Januari-april 2021, 2021-05-18
Bilaga 1 - Driftprojekt avdelningen för plan och bygglov
Bilaga 2 - Investeringsbilaga till tertial 1 uppföljning samhällsbyggnadsnämnden
Tjänsteutlåtande, 2021-05-25
Tilläggsyrkande, ordförandeförslag, 2021-05-24

Skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen
Avdelningschefen för plan och bygglov
Stadsmiljöchefen
T.f. VA- och renhållningschefen
Controllern

Justerarsignaturer
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Sbn § 142/21

Positiva planbesked, planuppdrag och pausade planprövningar
Ida Olén, avdelningschef plan och bygglov, föredrar muntligt.
Presentationen skickas ut till samtliga förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden.

Justerarsignaturer
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Sbn § 143/21

Information om VA
Percy Tollebrant, t.f. VA och renhållningschef; Malin Qviberg, projektledare VA; Pernilla Höglund,
chef ledningsnät; Per Karlsson, driftchef VA; Börje Josephsson, projektledare VA och Amparo
Franquiz Medina, kvalitetsansvarig VA föredrar muntligt.
Anne Adrup från Svenskt vatten/SWECO är inbjuden för att föreläsa om VA-Sveriges utmaningar.
Presentationerna skickas ut till samtliga förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden.
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