
 

PROTOKOLL Sida 1(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-11-01 
Anslaget sätts upp: 2022-11-02             Anslaget tas ned: 2022-11-24 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Sammanträdesrum Landsort och Teams, 2022-11-01 kl. 13.00-16:00 

Beslutande 

Maria Gard Günster (C)  

Bodil Toll (M) ersätter Otto Svedenblad (M)  

Göran Bergander (S)  

  

Övriga deltagare 

Jenny Linné, förvaltningschef Via Teams 

Anders Ramqvist, tf stadsmiljöchef Via Teams, §§ 223-224, 229-244 

Ida Olén, avdelningschef plan- och bygglov Via Teams 

Rikard Strandberg, bygglovschef Via Teams, §§ 225-227 

Tiia Torekull, bygglovskonsult Via Teams, §§ 225-227 

Nora Pettersson, bygglovsingenjör Via Teams, §§ 225-227 

Fredrik Zelmerlöw, planchef Via Teams, §§ 228 

Fredrik Lantz, planarkitekt Via Teams, §§ 228 

Maria Jaki Borg, VA-rådgivare Via Teams, §§ 223-224 

Carl-Fredrik Rydholm, ledningsnätschef §§ 235-238 

Elin Fernström, gruppchef förvaltningsstaben Via teams, §§ 228-244 

Anneli Hallberg, nämndsekreterare  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paragrafer 
§§ 223-244 

Justeringens plats och tid 
Sammanträdesrum Landsort, 2022-11-01 kl. 16:15 

Underskrifter 
 
 
_____________________________   _____________________________ 

Maria Gard Günster 

Ordförande 

Göran Bergander 

Justerare 
 
  
____________________________ 
Anneli Hallberg 
Sekreterare  



 

PROTOKOLL Sida 2(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning         

 Upprop och anmälningar om förhinder 

 Val av justerare 

 § 223/22 Fastställande av dagordning 

 Informationsärende 

§ 224/22 Information om hygieniseringsanläggning och VA-rådgivning 

 Beslutspunkter 

§ 225/22 Sorunda-dyvik 1:41, Norra vägen 44, Lisö - Ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av fritidshus 

§ 226/22 Sorunda-dyvik 1:44, Norra vägen 33, Lisö - Ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av fritidshus 

§ 227/22  – Beslut om genomförande på 
bekostnad av den som fått ett föreläggande 

§ 228/22 Beslut om antagande Ändring av detaljplan för Björsta 2:23 och 2:26 m.fl. 

§ 229/22 Lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad parkering vid Hembygdsgården, 
Nynäshamn 

§ 230/22 Svar på medborgarförslag om nytt övergångsställe på Utsiktsvägen 

§ 231/22 Svar på medborgarförslag om ombyggnad av cykelbanor längs Nynäsvägen 

§ 232/22 Svar på återremiss Flytt av ansvar för beslut om avfallsdispenser 

§ 233/22 Utökning av projektbudget- SBR Nynäshamns reningsverk 

§ 234/22 Inkomna e-förslag - november 2022 

§ 235/22 Svar på remiss - e-förslag om förbud för privatpersoner att hantera fyrverkerier 
samt lasershow 

§ 236/22 Svar på remiss - Förslag till Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande 
extremism 

 Informationsärenden 

§ 237/22 Information om arbete med vattenläckor 

§ 238/22 Information om renovering av ledningsnätet 

§ 239/22 Information badplats Muskan 

 Återkommande beslutspunkter 

§ 240/22 Meddelanderapport 2022.09.24 - 2022.10.21 

 Avslutning 

§ 241/22 Övriga frågor och medskick 

§ 242/22 Aktuella upphandlingar och avtal 

§ 243/22 Personalfrågor 

§ 244/22 Information – Skadeståndsanspråk  

 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Upprop och anmälningar av förhinder 

Otto Svedenblad (M) har anmält förhinder och ersätts av Bodil Toll (M). 

Val av justerare 

Göran Bergander (S) väljs till justerare tillsammans med ordförande.   
Protokollet justeras i sammanträdesrum Landsort, 2022-11-01 kl. 16.15 

  



 

PROTOKOLL Sida 4(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 223/22 

Fastställande av dagordning 

Förvaltningen önskar ett tillägg till dagordningen, § 244 informationsärende gällande 
skadeståndsanspråk . Förvaltningen föreslår att ärendet behandlas efter § 243. 

§ 239 – information om badplats Muskan utgår. 

Dagordningen fastställs med ovan ändring. 

  



 

PROTOKOLL Sida 5(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 224/22  

Information om hygieniseringsanläggning och VA-rådgivning 

Maria Jaki Borg, VA-rådgivare informerar muntligt.  

  



 

PROTOKOLL Sida 6(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 225/22 SBN/2022/1498/267B 

Sorunda-dyvik 1:41, Norra vägen 44, Lisö - Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus avslås med stöd av 7 kap. 18 b § Miljöbalken (MB). 

Sammanfattning 
Fastigheten är obebyggd. Nybyggnationen skulle innebära att allemansrättsligt tillgänglig mark 
skulle tas i anspråk och privatiseras. Förvaltningen bedömer att det inte finns några särskilda skäl. 
Strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften uppfylls inte. I en avvägning mellan det enskilda 
intresset och det allmänna intresset bedömer förvaltningen att det enskilda intresset i detta fall har 
stor påverkan på strandskyddets syfte.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus avslås med stöd av 7 kap. 18 b § Miljöbalken (MB). 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bodil Toll (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 
 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-21 

Handlingar som tillhör beslutet 
Situationsplan, Inkommen 2022-08-16                                                                           

Situationsplan, Inkommen 2022-08-16                                                                             

Ansökan, Inkommen 2022-08-16                                                                             

Marksektionsritning, Inkommen 2022-08-16                                                                     

Illustration, Inkommen 2022-08-16                                                                                      

Fasadritning med marklinjer, Inkommen 2022-08-16 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 7(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 226/22 SBN/2022/1499/267B 

Sorunda-dyvik 1:44, Norra vägen 33, Lisö - Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus avslås med stöd av 7 kap. 18 b § Miljöbalken (MB).  

Sammanfattning 
Fastigheten är obebyggd. Förvaltningen bedömer att det inte finns några särskilda skäl samt att 
nybyggnationen skulle innebära att allemansrättsligt tillgänglig mark skulle tas i anspråk och 
privatiseras. Strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften uppfylls inte. I en avvägning mellan det 
enskilda intresset och det allmänna intresset bedömer förvaltningen att det enskilda intresset i detta 
fall har stor påverkan på strandskyddets syfte.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus avslås med stöd av 7 kap. 18 b § Miljöbalken (MB).  

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bodil Toll (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-21 

Handlingar som tillhör beslutet 
Situationsplan, Inkommen 2022-08-16                                                                           

Situationsplan, Inkommen 2022-08-16                                                                             

Ansökan, Inkommen 2022-08-16                                                                             

Marksektionsritning, Inkommen 2022-08-16                                                                     

Illustration, Inkommen 2022-08-16                                                                                      

Fasadritning med marklinjer, Inkommen 2022-08-16 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 8(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 227/22 SBN/2021/1300/221 

 – Beslut om 
genomförande på bekostnad av den som fått ett föreläggande 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden (nämnden) beslutar med stöd av 11 kap 27 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL, att åtgärden enligt föreläggandet 2022-01-18 (Sbn § 43/22) ska genomföras på 

) bekostnad. Detta ska ske genom att 

samhällsbyggnadsnämnden låter upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i 

övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden (nämnden) fick kännedom om att en balkong, tillhörande lägenhet nr 

 hade glasats in utan bygglov eller startbesked den 16 augusti 2021. Det är en bygglovspliktig 

åtgärd enligt 9 kap. 2 § PBL. En ansökan om bygglov hade ingivits den 30 mars 2021 (ärende 

SBN/2021/0562) men avvisades den 9 juni 2021 eftersom ansökan inte var komplett. 

  

Den 8 oktober 2021 gavs lägenhetsinnehavaren  en möjlighet att förklara den olovliga 

åtgärden och enligt yttrande den 25 oktober 2021 framgår att det är ”ett missförstånd” som skett 

men att inglasningen är nödvändig.  förelades därför den 29 oktober 2021 att ansöka 

om bygglov i efterhand som därpå skrev till samhällsbyggnadsförvaltningen (förvaltningen) per 

epost den 3 november 2021 med frågan om hur man går till väga. Förvaltningen besvarade frågan 

samma dag med information om hur man går till väga.  tillskrevs vidare den 3 

november 2021 om att en byggsanktionsavgift ska tas ut om inte rättelse sker innan nämndens 

sammanträde den 18 januari 2022.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträdde den 18 januari 2022 och då rättelse ej hade vidtagits 

beslutade nämnden att  skulle påföras en byggsanktionsavgift, enligt beslut Sbn § 7/22. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade även om att lovförelägga  med upplysning enligt 

11 kap 27 § PBL om att nämnden får låta pröva frågan om lov på dennes bekostnad om 

föreläggandet enligt 11 kap 17 § PBL inte följs, i beslut Sbn § 43/22. 

 

 förelades att snarast, dock senast inom 3 veckor från att beslutet vunnit laga kraft, 

ansöka om lov i efterhand avseende inglasning av balkongen, inom fastigheten  

Besluten översattes till arabiska och därefter delgavs  den 11 april 2022. Någon 

ansökan om bygglov har ännu inte inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden (nämnden) beslutar med stöd av 11 kap 27 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL, att åtgärden enligt föreläggandet 2022-01-18 (Sbn § 43/22) ska genomföras på 

   ) bekostnad. Detta ska ske genom att 

samhällsbyggnadsnämnden låter upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i 

övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov. 

 



 

PROTOKOLL Sida 9(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bodil Toll (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-17 

Handlingar som tillhör beslutet 
Lovföreläggande med genomförande 2021-01-18, Sbn § 43/22 
Delgivningskvitto 2022-04-11 
Fotografi 
Orienteringskarta 
 



 

PROTOKOLL Sida 10(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 228/22 MSN/2020/1021/214 

Beslut om antagande Ändring av detaljplan för Björsta 2:23 
och 2:26 m.fl. 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Ärendet överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden utan eget ställningstagande 

Ärendet 
Arbetet med ändringen av detaljplanen påbörjades hösten 2021 efter att planuppdrag beslutats av 
samhällsbyggnadsnämnden den 18 maj 2021. Planuppdraget har föregåtts av positivt planbesked av 
kommunstyrelsen den 19 maj 2020. 
 
Planen omfattar gällande detaljplan 861 som möjliggör ny bostadsbebyggelse i Björsta. Syftet med 
ändringen av detaljplanen är att justera regleringen av de planerade bostädernas byggnadsarea från 
ett bestämt antal kvadratmeter per fastighet till en procentsats av fastighetens area. Anledningen till 
detta är för att möjliggöra en fastighetsreglering där flera bostadshus kan placeras inom samma 
fastighet. Exploateringsgraden för bostadskvarteren varierar mellan 25 och 40 % av fastighetsarean, 
vilket ger samma totala exploateringsgrad inom planområdet som i gällande detaljplan 861. Kravet 
på friliggande hus tas bort för tre bostadskvarter för att skapa en större flexibilitet och möjliggöra 
uppförande av parhus i kvarteren. 
 
Gestaltningsbestämmelser för bostädernas tak och fasadkulörer utgår och ersätts med en ny 
gestaltningsbestämmelse för fasadkulörer. I gällande detaljplan 861 anges att fasader ska utföras i 
mörkgrå eller svart färg alternativt obehandlat trä, medan takmaterial ska vara svart plåt eller svart 
papp. I det aktuella bebyggelseförslaget föreslås att bostadshusen istället utformas med 
fasadkulörer i naturtoner. Bestämmelse om takets utformning och färgsättning utgår för att skapa 
en större flexibilitet i linje med de justerade fasadkulörerna.  
 
Tillägg har även gjorts till villkorsbestämmelse för bygglov för bostäder inom två kvarter som är 
beroende av bullerskydd från kvarteret planlagt för handel, kontor, småindustri och lager (HKJU). 
Bestämmelsen har förtydligats att HKJU-kvarteret behöver byggas ut så att trafikbullerkraven för 
bostäderna klaras.  
 
Utredningar för buller, dagvatten och geoteknik har tagits fram för ändringen av detaljplanen. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 mars 2022 att planändringen skulle skickas ut på 
samråd. Samråd hölls 22 april 2020 – 13 maj 2022, där 20 yttranden inkom. Vid samrådet prövades 
begränsat standardförfarande för planändringen, vilket innebär att om hela samrådskretsen 
godkänner planförslaget så kan antagandebeslut fattas direkt efter samrådet. Då synpunkter på 
planförslaget inkom så hanteras planprocessen fortsatt med standardförfarande.  
 
Den 23 augusti 2022 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att planförslaget kunde ställas ut för 
granskning. Granskningen hölls 26 augusti – 14 september 2022, där åtta yttranden inkom varav 
sex med synpunkter. Efter granskningen har förtydliganden skett i planbeskrivningen avseende 
gestaltning och markstabilitet. Ingen ändring i plankartan har skett. 
 
Det bedöms inte att behov finns för en miljökonsekvensbeskrivning i detta fall, då ändringen av 
detaljplanen inte medför några förändringar som påverkar miljön negativt. Samma bedömning 
gjordes för detaljplan 861. Ett genomförande av ändring av detaljplan kommer därmed inte att 
medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § PBL eller 6 kap 11-18 §§ MB. 
 



 

PROTOKOLL Sida 11(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden bedöms enligt delegationsordningen och reglementet kunna ta beslut 
om antagande av planförslaget. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ändring av detaljplan för Björsta 2:23 och 2:26 

m.fl. 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar att ärendet överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden utan eget 
ställningstagande. 

Propositionsordning 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 
förslag mot Berganders (S) yrkande. 

Proposition 
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner bifall för 
Berganders (S) yrkande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-04 

Handlingar som tillhör beslutet 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsyttrande 
Fastighetsförteckning 
PM 01 Trafikbuller Björsta, Nynäshamn, 220610 
Dagvattenutredning Björsta 2:23 och 2:26 m.fl. 2022-02-09 
Markteknisk undersökningsrapport, MUR – Geoteknik, 2022-06-15 
Projekterings PM – Geoteknik, 2022-06-15 
 
 



 

PROTOKOLL Sida 12(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 229/22 SBN/2022/1072/514 

Lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad parkering vid 
Hembygdsgården, Nynäshamn 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
1. På yta väster om Strandvägen (vid Hembygdsgården) får fordon parkeras under högst tre (3) 
timmar i följd. 
2. Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas 
3. Föreskriften ska träda i kraft 1 december 2022. 
4. Uppdra till förvaltningen att meddela lokal trafikföreskrift i enlighet med nämndens beslut. 

Ärendet 
Inför sommaren framförde Hembygdsföreningen önskemål om att parkeringstiden skulle begränsas 
till 2-3 timmar på parkeringsytan vid Strandvägen. Detta för att få omsättning på parkerade fordon 
och underlätta för föreningens gäster att hitta en ledig parkering. Förvaltningen tillstyrkte önskan 
och under tre månader har parkering varit tillåten i tre timmar. Hembygdsföreningen har framfört 
att det fungerat bra och önskar att det ska fortsätta att gälla. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
1. På yta väster om Strandvägen (vid Hembygdsgården) får fordon parkeras under högst tre (3) 
timmar i följd. 
2. Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas 
3. Föreskriften ska träda i kraft 1 december 2022. 
4. Uppdra till förvaltningen att meddela lokal trafikföreskrift i enlighet med nämndens beslut. 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bodil Toll (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-21                                                                                  

Karta 

 



 

PROTOKOLL Sida 13(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 230/22 MSN/2020/0368/008 

Svar på medborgarförslag om nytt övergångsställe på 
Utsiktsvägen 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut  
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och avslå 
medborgarförslaget. 

Förvaltningen får i uppdrag att se över trafiksäkerhetshöjandeåtgärder och trafiklösningar i 

anslutning till Utsiktsvägen. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har delegerat beslutsrätten över medborgarförslag ”nytt övergångsställe på 
Utsiktsvägen” till samhällsbyggnadsnämnden. 

Förslagsställaren önskar övergångsställe på Utsiktsvägen för att öka säkerheten för gående och ge 
en logisk sammanlänkning av trottoaren längs med Vårfruvägen. Som skäl anges att trafiken ökat på 
Utsiktsvägen i och med att det byggts lägenheter och förskola i den före detta 

konferensanläggningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och avslå 
medborgarförslaget 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-26 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 14(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 231/22 MSN/2020/0533/008 

Svar på medborgarförslag om ombyggnad av cykelbanor längs 
Nynäsvägen 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och avslå 
medborgarförslaget. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har delegerat beslutsrätten för medborgarförslaget ”ombyggnad av cykelbanor 

längs Nynäsvägen” till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Förslagsställaren önskar att kommunen ser över och bygger om cykelbanorna mellan Kullsta- och 
Lidl-rondellerna. Det som bör åtgärdas är att flytta cykelbanorna bakom busshållplatserna samt att 
cykelbanan förlängs till rondellen vid Lidl och ansluta till befintlig gång- och cykelväg mot hamnen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och avslå 
medborgarförslaget. 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bodil Toll (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-25 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 15(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 232/22 SBN/2022/1202/001 

Svar på återremiss Flytt av ansvar för beslut om 
avfallsdispenser 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att flytta ansvaret för beslut i följande ärenden från 
Samhällsbyggnadsnämnden (VA-avdelningen) till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund: 

1. Uppehåll i hämtningen av avfall från permanentboende och fritidsboende, del av §27 i 
Avfallsföreskrifter 

2. Gemensam behållare för avfall för två eller tre närbelägna fastigheter, del av §25 i 
Avfallsföreskrifter 

Ärendet 
Bakgrund 
En fastighetsägare kan enligt kommunens Avfallsföreskrifter § 27 få dispens, uppehåll i hämtningen 
av avfall, om boendet inte kommer att användas under minst tre månader. För fritidshus ska 
uppehållet gälla hela hämtningssäsongen. Det gäller både sopor och latrin.  
 
Besluten om uppehåll är enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, §12, delegerade till 
VA- och renhållningschef och handläggningen görs på renhållningsdelen av VA-avdelningen.  
 
VA-avdelningen hanterar omkring 60-80 ansökningar om året gällande uppehåll i avfallshämtning 
och upplever en svårighet att bedöma riktigheten i ansökningarna, att bostaden verkligen inte 
används. Det finns flera fastighetsägare i kommunen som har haft uppehåll i sin avfallstömning i 
över 10 års tid och många ärenden rör fritidshus. På en ansökan ges dispens för max tre års 
uppehåll.  
 
En fastighetsägare med enskilt avlopp behöver om boendet inte kommer användas idag söka om 
uppehåll på två olika ställen; till kommunen gällande uppehåll i avfallshämtning och till Södertörns 
miljö -och hälsoskyddsförbund, SMOHF, gällande uppehåll i hämtning av slam från enskilda avlopp. 
 
VA-avdelningen hanterar också omkring 2-5 ansökningar om året gällande gemensam sopbehållare. 
 
Ärendet 
Förvaltningen har undersökt möjligheten att flytta besluten från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och funnit det görbart både enligt kommunens 
reglementen och avfallsplan. För att få en effektivare hantering, säkrare bedömningar och frigöra tid 
i kommunens renhållningsarbete föreslog förvaltningen i Samhällsbyggnadsnämnden 2022-08-23, 
Sbn § 191/22, att beslut i ärenden om uppehåll i hämtningen av avfall flyttas till Södertörnsmiljö- 
och hälsoskyddsförbund. Det gäller även beslut i ärenden om gemensam behållare för avfall. SMOHF 
är införstådda i förslaget. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-08-23 att ärendet återremitteras och att förvaltningen 
ska undersöka om det innebär några merkostnader eller behov av fler resurser om kommunen 
behåller uppgiften och att förvaltningen kontaktar Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att 
få mer specifika uppgifter om förväntade kostnader vid en eventuell flytt.  
 



 

PROTOKOLL Sida 16(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att flytta ansvaret för beslut i följande ärenden från 
Samhällsbyggnadsnämnden (VA-avdelningen) till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund: 

1. Uppehåll i hämtningen av avfall från permanentboende och fritidsboende, del av §27 i 
Avfallsföreskrifter 

2. Gemensam behållare för avfall för två eller tre närbelägna fastigheter, del av §25 i 
Avfallsföreskrifter 

 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Maria Gard Günster (C) och Bodil Toll (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 
förslag mot Berganders (S) yrkande. 

Proposition 
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner bifall för 
förvaltningens förslag till beslut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-11 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 17(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 233/22 MSN/2018/0680/351 

Utökning av projektbudget- SBR Nynäshamns reningsverk 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att 
ta i anspråk ytterligare 4 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för VA:s investeringsplan 2022–
2025 för att färdigställa det biologiska reningssteget (SBR) vid Nynäshamns reningsverk. 

Ärendet 
Byggnationen att utöka det biologiska reningssteget på Nynäshamns avloppsreningsverk pågår och 
driftsättning planeras att ske i början av 2023. 
 
Tidigare tilldelade medel om 39 miljoner kronor kommer med stor sannolikhet ej kommer att räcka 
då kostnadsökningar, primärt kopplade till omvärldsläget, förväntas medföra en ökning om 4 
miljoner kronor. Totalbudget blir 43 miljoner kronor.  
  
Investeringen innebär en totalt ökad kapitalkostnad för om 1,1 miljoner första året baserat på en 
avskrivningstid om 40 år och en räntesats om 1,00 %. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att 
ta i anspråk ytterligare 4 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för VA:s investeringsplan 2022–
2025 för att färdigställa det biologiska reningssteget (SBR) vid Nynäshamns reningsverk. 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bodil Toll (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-21   
Investeringskalkyl 



 

PROTOKOLL Sida 18(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Au § 234/22 SBN/2022/0340/061 

Inkomna e-förslag - november 2022 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår avslag till e-förslaget - Stor 

utomhuspool/plaskdamm i Sunnerby, Grödby eller Segersäng. 

Ärendet 
1. E-förslag –Stor utomhuspool/plaskdamm i Sunnerby, Grödby eller Segersäng 
Förslagsställare önskar en utomhuspool, så kallad plaskis, någonstans i Sunnerby, Grödby eller 
Segersäng likt den som är byggd i Bandängens parklek. I den kan barn leka och svalka ner sig 
under de varma sommardagarna. Förslagsställaren påpekar även att det saknas ”plaskis” i hela 
Nynäshamns kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Bodil Toll (M) yrkar att e-förslaget - Stor utomhuspool/plaskdamm i Sunnerby, Grödby eller 

Segersäng avslås. 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till Tolls (M) yrkande. 

Propositionsordning 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 
förslag mot Tolls (M) yrkande. 

Proposition 
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner bifall för 
Tolls (M) yrkande. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022- 10-20                                                                                             
E-förslag - Stor utomhuspool/plaskdamm i Sunnerby, Grödby eller Segersäng, 2022-09-20 



 

PROTOKOLL Sida 19(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Au § 235/22 SBN/2022/1296/061 

Svar på remiss - e-förslag om förbud för privatpersoner att 
hantera fyrverkerier samt lasershow 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelseförvaltningen för vidare handläggning. 

Ärendet 
Ett e-förslag har inkommit till Nynäshamns kommun om att förbjuda privatpersoner att hantera 
fyrverkerier samt ersätta detta med firande med lasershow som anordnas av kommunen. 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2022, § 149, att överlämna det aktuella e-förslaget till 
kommunstyrelseförvaltningen för utredning och beredning av förslag till beslut.  
 
Enligt reglementet bereds ärenden om antagande, ändring och upphävande av föreskrifter med stöd 
av ordningslagen av samhällsbyggnadsnämnden. Därför har samhällsbyggnadsnämnden beretts 
möjlighet att yttra sig över förslaget senast den 30 november 2022. Förslaget har även remitterats 
till kultur- och fritidsnämnden för yttrande om delen som handlar om att kommunen ska anordna ett 
eget firande.  
 
Den senaste revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2022. Av 
dessa framgår redan ett förbud mot användning av pyrotekniska varor på vissa utpekade platser i 
kommunen utan polismyndighetens tillstånd vid andra tidpunkter än påskafton, valborgsmässoafton 
och nyårsafton mellan kl. 17.00 och påföljande dag kl. 01.00. Användandet av pyrotekniska varor i 
vissa fall är även tillståndspliktigt inom övriga delar av kommunen samt under påskafton, 
valborgsmässoafton och nyårsafton enligt 3 kap 7 § ordningslagen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelseförvaltningen för vidare handläggning. 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bodil Toll (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-10 
E-förslag - Förbud för privatpersoner att hantera fyrverkerier samt lasershow, 2022-08-30Remiss - 
E-förslag - Förbud för privatpersoner att hantera fyrverkerier samt lasershow, 2022-08-30Lokala 
ordningsföreskrifter för Nynäshamns kommun, antagna av fullmäktige den 9 juni 2021, § 112 
Kartbilagor lokala ordningsföreskrifter  



 

PROTOKOLL Sida 20(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Au § 236/22 SBN/2022/1269/009 

Svar på remiss - Förslag till Nynäshamns kommuns strategi 
mot våldsbejakande extremism 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Ärendet överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över kommunstyrelseförvaltningens 
förslag till Nynäshamns strategi mot våldsbejakande extremism. Remissen inkom den 19 augusti 
2022 och ska besvaras senast den 30 november 2022. I det remissyttrande som lämnas av 
nämnden bör det framgå vad som kan vara viktigt att säkerställa utifrån nämndens eget perspektiv 
och ansvarsområde. 
 
Strategin ska fungera styrande i hur Nynäshamns kommun samverkar och arbetar för att stärka och 
värna demokratin samt göra samhället mer motståndskraftigt mot odemokratiska krafter.  
Våldsbejakande extremism kan leda till allvarliga våldsbrott mot individer och grupper och till 
terrorism eftersom våld i dessa miljöer anses vara en godtagbar metod får att påverka samhället 
och uppnå ett ideologiskt mål. För att lyckas stärka demokratin, motverka inträde till våldsbejakande 
extremism och underlätta utträde från sådana miljöer krävs ett väl fungerande och långsiktigt 
samarbete mellan många aktörer i samhällets. 
 
Utvecklingen inom den våldsbejakande extremismen är att fysiska sammankomster ersätts av 
virtuella gemenskaper. I Sverige förekommer våldsbejakande extremism främst som 
högerextremism inom vitmaktmiljöer, vänsterextremism samt islamistisk extremism. I Nynäshamn 
kommun finns ingen kännedom på aktiviteter inom de rörelser, ideologier och miljöer som anses 
vara våldsbejakande extremism. En viss närvaro i av vit-maktmiljöer i kommunen kan noteras 
genom klotter, klistermärken och banderoll.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelseförvaltningen för vidare handläggning. 

Yrkanden 
Bodil Toll (M) yrkar att ärendet överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden utan eget 
ställningstagande. 

Propositionsordning 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 
förslag mot Tolls (M) yrkande. 

Proposition 
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner bifall för 
Tolls yrkande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-19                                                                                     

Förslag på Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism, 2022-05-13 



 

PROTOKOLL Sida 21(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 237/22  

Information om arbete med vattenläckor 

Carl-Fredrik Rydholm, ledningsnätschef informerar muntligt. 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 22(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 238/22  

Information om renovering av ledningsnätet 

Carl-Fredrik Rydholm, ledningsnätschef informerar muntligt. 

 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 23(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 239/22  

Information badplats Muskan 

Ärendet utgår 

  



 

PROTOKOLL Sida 24(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 240/22 SBN/2022/0011/008 

Meddelanderapport 2022.09.24 - 2022.10.21 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Meddelanderapport 2022.09.24 - 2022.10.21 

  



 

PROTOKOLL Sida 25(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 241/22  

Övriga frågor och medskick 

Göran Bergander (S) ställer en fråga gällande cirkulationsplatsen vid Källberga. Jenny Linné svarar 
muntligt.  

  



 

PROTOKOLL Sida 26(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 242/22  

Aktuella upphandlingar och avtal 

Inget aktuellt att rapportera. 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 27(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 243/22  

Personalfrågor 

Jenny Linné, förvaltningschef, informerar muntligt.  

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 28(28) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2022-11-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 244/22  

Information – Skadeståndsanspråk  

Elin Fernström, gruppchef förvaltningsstaben informerar muntligt.  

 

 




