
 

PROTOKOLL Sida 1(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-06-07 
Anslaget sätts upp: 2022-06-08             Anslaget tas ned: 2022-06-30 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Anneli Hallberg 

Plats och tid 
Sammanträdesrum SBF och Teams, 2022-06-07 kl. 13.00 – 16:10 

Beslutande 
Maria Gard Günster (C)  
Otto Svedenblad (M)   
Göran Bergander (S)  

   

Övriga deltagare 
Jenny Linné, förvaltningschef  
Malin Qviberg, VA- och renhållningschef §§ 140-148, 151-161 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef §§ 140-147,151-161 
Ida Olén, plan- och bygglovschef Via Teams, 137-139, 149-150, 162, 140-147, 

151 -159 
Rikard Strandberg, bygglovchef §§ 137-139, 149-150, 162 
Daniel Hjertton, bygglovskonsult §§ 137-139 
Elin Fernström, gruppchef förvaltningsstaben  
Anneli Hallberg, nämndsekreterare/utredare  

 

Paragrafer 
§§ 137-161 

Justeringens plats och tid 
Sammanträdeslokal SBF plan 2, 2022-06-07 kl. 16:20 

 

Underskrifter 
 
 
 
Maria Gard Günster (C)  
Ordförande 

 
Göran Bergander (S) 
Justerare 

 
 
   
___________________________ 
Anneli Hallberg 
Sekreterare  
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 1(31)

Plats och tid
Sammanträdesrum SBF och Teams, 2022-06-07 kI. 13.00 - 16:10

Beslutande
Maria Gard Gunster (C)
Otto Svedenblad M
Göran Bergander (S)

Övriga deltagare
Jenn Linne, förvaltninuschef
Malin Qviberg, VA- och renhällningschef §§ 140-148, 151-161
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef §§ 140-147,151-161
Ida Olen, plan- och bygglovschef Via Teams, 137-139, 149-150, 162, 140-147,

151 -159
lovchef 137-139, 149-150, 162

Daniel Hjertton, b 137-139
Elin Fernström, gru chef förvaltningsstaben
Anneli Hallberg, nämndsekreterare/utredare

Paragrafer
§§ 137-161

Justeringens plats och tid
Sammanträdeslokal SBF plan 2, 2022-06-07 k. 16:20

Underskrifter

Maria Gard Gunster (C)
Ordförande

Göran Bergander (S)
Justerare

Anneli Hallberg
Sekreterare

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2022-06-07
Anslaget sätts upp: 2022-06-08
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn

Anslag

Anslaget tas ned: 2022-06-30

Underskrift Utdragsbestyrkande
Anneli Hallberg



 

PROTOKOLL Sida 2(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning         
  Upprop och anmälningar om förhinder 
 Val av justerare 
§ 137/22 Fastställande av dagordning 
 Beslutspunkter 
§ 138/22 SKÄRLINGE 2:8, Kättelholmen 39, Sorunda – Ansökan om strandskyddsdispens för 

nybyggnad av bod (ersättnings-byggnad) 
§ 139/22 Yttrande – Ören 1:17, Stenstrand 87, Nynäshamn 
§ 140/22 Lokal trafikföreskrift om laddplats, Ösmo centrum 
§ 141/22 Lokal trafikföreskrift om parkering på Rumbagränd 
§ 142/22 Lokal trafikföreskrift om lastplats på Rumbagränd 
§ 143/22 Återremitterat ärende – Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Lövlundsvägen 
§ 144/22 Svar på e-förslag – Upprustning av lekplats Grödby 
§ 145/22 Svar på remiss – medborgarförslag om att pensionärer kan få arbeta åt Stadsmiljö som 

bistår dem med redskap 
§ 146/22 Svar på remiss – Handlingsplan för hbtq+arbete 
§ 147/22 Uppdrag om riktlinjer för sponsring av möblering i offentlig utemiljö 
§ 148/22 Utökning av investeringsmedel utbyggnad och verksamhetsanpassning av 

personalbyggnad på reningsverket 
 Informationsärenden 
§ 149/22 Information om Sittesta 2:48 och 2:49 – Ansökan om bygglov för nybyggnad av 

flerbostadshus och parkeringsgarage 
§ 150/22 Information om Sittesta 2:53 – Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och 

parkeringsgarage 
§ 151/22 Information och redovisning av kalkyl gång och cykelväg Kvarnängen 
§ 152/22 Information om revidering av skötselplan 
§ 153/22 Information om strategi för lekplatslyft 
§ 154/22 Information om stoppförbud vid Strandvägen 
§ 155/22 Information om VA-planen och remissredogörelse 
 Återkommande beslutspunkter 
§ 156/22 Samhällsbyggnadsnämndens balanslista, rapport juni 2022 
§ 157/22 Inkomna e-förslag – maj och juni 2022 
§ 158/22 Meddelanderapport 2022.04.26 – 2022.05.24 
 Avslutning 
§ 159/22 Övriga frågor och medskick 
§ 160/22 Aktuella upphandlingar och avtal 
§ 161/22 Personalfrågor 
§ 162/22 Bygglov informerar 

Paragraferna behandlades i ordning: § 137-139, 149-150, 162, 140-148, 155, 151- 154, 156-161 

  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 2(31)

Innehällsförteckning
Upprop och anmälningar om förhinder

Val av justerare

§ 137/22 Fastställande av dagordning

Beslutspunkter
§ 138/22 SKÄRLINGE 2:8, Kättelholmen 39, Sorunda -Ansökan om strandskyddsdispens för

nybyggnad av bod (ersättnings-byggnad)

§ 139/22 Yttrande - Ören 1:17, Stenstrand 87, Nynäshamn

§ 140/22 Lokal trafikföreskrift om laddplats, Ösmo centrum

§ 141/22 Lokal trafikföreskrift om parkering på Rumbagränd

§ 142/22 Lokal trafikföreskrift om lastplats på Rumbagränd

§ 143/22 Återremitterat ärende - Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Lövlundsvägen

§ 144/22 Svar på e-förslag - Upprustning av lekplats Grödby

§ 145/22 Svar på remiss - medborgarförslag om att pensionärer kan få arbeta åt Stadsmiljö som
bistår dem med redskap

§ 146/22 Svar på remiss - Handlingsplan för hbtq+arbete

§ 147/22 Uppdrag om riktlinjer för sponsring av möblering i offentlig utemiljö

§ 148/22 Utökning av investeringsmedel utbyggnad och verksamhetsanpassning av
personalbyggnad på reningsverket

lnformationsärenden
§ 149/22 Information om Sittesta 2:48 och 2:49 -Ansökan om bygglov för nybyggnad av

flerbostadshus och parkeringsgarage

§ 150/22 Information om Sittesta 2:53 -Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och
parkeringsgarage

§ 151/22 Information och redovisning av kalkyl gång och cykelväg Kvarnängen

§ 152/22 Information om revidering av skötselplan

§ 153/22 Information om strategi för lekplatslyft

§ 154/22 Information om stoppförbud vid Strandvägen

§ 155/22 Information om VA-planen och remissredogörelse

Återkommande beslutspunkter
§ 156/22 Samhällsbyggnadsnämndens balanslista, rapport juni 2022

§ 157/22 Inkomna e-förslag - maj och juni 2022

§ 158/22 Meddelanderapport 2022.04.26 - 2022.05.24

Avslutning
§ 159/22 Övriga frågor och medskick

§ 160/22 Aktuella upphandlingar och avtal

5161/22 Personalfrägor

§ 162/22 Bygglov informerar

Paragraferna behandlades i ordning: 5137-139, 149-150, 162, 140-148, 155, 151- 154, 156-161

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 3(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Upprop och anmälningar av förhinder 
Alla ordinarie ledamöter är närvarande. 

Val av justerare 
Göran Bergander (S) väljs till justerare tillsammans med ordförande.   
Protokollet justeras i Sammanträdeslokal SBF, 2022-06-07 kl. 16:20 

  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 3(31)

Upprop och anmälningar av förhinder
Alla ordinarie ledamöter är närvarande.

Val av justerare
Göran Bergander (S) väljs till justerare tillsammans med ordförande.
Protokollet justeras i Sammanträdeslokal $BF, 2022-06-07 kI. 16:20

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 4(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 137/22 

Fastställande av dagordning 
Förvaltningen föreslår att § 149 och § 150 Information om Sittesta 2:48 och 2:49 behandlas efter § 
139 

Förvaltningen föreslår ett tillägg av § 162 – Bygglov informerar - som behandlas efter § 150 

Dagordningen fastställs med ovan ändringar.  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 4(31)

Au§ 137/22

Fastställande av dagordning
Förvaltningen föreslår a t t § 149 och§ 150 Information om Sittesta 2:48 och 2:49 behandlas efter§
139

Förvaltningen föreslår ett tillägg av § 162 - Bygglov informerar - som behandlas efter§ 150

Dagordningen fastställs med ovan ändringar.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 5(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 138/22 SBN/2021/1720/267B 

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

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. 

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. 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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 
 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 5(31)

A u § 138/22 SBN/2021/1720/267B

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

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 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.

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.

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.

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlätande, 2022-05-24

Handlingar som tillhör beslutet
1st ansökningsblankett
1st situationsplan
1st plan- fasad- och sektionsritning

Bilagor
Fotografi tidigare byggnad
Fotografier ny byggnad

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 6(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 139/22 MSN/2020/0762/221 

Yttrande – , , Nynäshamn 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden (nämnden) beslutar att anta förslaget till utvecklad talan till Mark- och 
miljödomstolen, Nacka tingsrätt, i mål nr M 9262-21, se bilaga. 

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, se bilaga. 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 6(31)

A u § 139/22 MSN/2020/0762/221

Yttrande - , , Nynäshamn

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

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 ätalsanmälan 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, l) 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
omrädet.

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, se bilaga.

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 7(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-24 

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

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 7(31)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlätande, 2022-05-24

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

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 8(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 140/22 SBN/2021/0312/511 

Lokal trafikföreskrift om laddplats, Ösmo centrum 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 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  

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 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  

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-25                                                                                              
Karta  

 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 8(31)

§ 140/22 SBN/2021/0312/511

Lokal trafikföreskrift om laddplats, Ösmo centrum

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

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

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

Ärendet
I samband med att Ösmo centrum byggdes om förbereddes plats i nordöstra hörnet att vara
laddplatser. Påladdplats 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 förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

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

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

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlätande, 2022-05-25
Karta

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 9(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 141/22 SBN/2022/0701/511 

Lokal trafikföreskrift om parkering på Rumbagränd 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 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 

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 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 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag  

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-25                                                                                              
Karta 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 9(31)

A u § 141/22 SBN/2022/0701/511

Lokal trafikföreskrift om parkering på Rumbagränd

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

l. 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 l juli 2022.
4. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrift i enlighet med nämndens beslut

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 förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

l. 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 l juli 2022.
4. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrift i enlighet med nämndens beslut

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag

Beslutsunderlag
Tjänsteutlätande, 2022-05-25
Karta

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 10(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 142/22 SBN/2022/0701/511 

Lokal trafikföreskrift om lastplats på Rumbagränd 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 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. 

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 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. 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-25                                                                                              
Karta  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 10(31)

A u § 142/22 SBN/2022/0701/511

Lokal trafikföreskrift om lastplats på Rumbagränd

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

l. 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 l juli 2022
3. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrift i enlighet med nämndens beslut.

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
ändamälsplats (Lastplats) antas.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

l. 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 l juli 2022
3. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrift i enlighet med nämndens beslut.

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag

Beslutsunderlag
Tjänsteutlätande, 2022-05-25
Karta

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 11(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 143/22 SBN/2022/0703/511 

Återremitterat ärende - Lokal trafikföreskrift om förbud att 
parkera på Lövlundsvägen 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 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. 

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 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. 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-25                                                                                                        
Karta 

Skickas till 
Akten 
Stadsmiljöavdelningen 
 
  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 11(31)

A u § 143/22 SBN/2022/0703/511

Återremitterat ärende - Lokal trafikföreskrift om förbud att
parkera pa Lövlundsvägen

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

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

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 förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

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

Yrkanden
Göran Bergander (S) yrkar bifall ti l l förvaltningens förslag.

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag

Besiutsunderlag
Tjänsteutlätande, 2022-05-25
Karta

Skickas t i l l
Akten
Stadsmiljöavdelningen

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 12(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 144/22 SBN/2021/1984/061 

Svar på e-förslag - Upprustning av lekplats Grödby 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden anser e-förslaget besvarat i och med förvaltningens yttrande.  

Ärendet 
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. 

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

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-25  
E-förslag – upprustning av lekplatsen i Grödby.                                                                 
Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-15 

 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 12(31)

Au§ 144/22 SBN/2021/1984/061

Svar på e-förslag - Upprustning av lekplats Grödby

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

Ärendet
Stadsmiljöavdelningen har besiktat aktuell lekplats i april 2022. Deanmärkningar 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
underhällsreparationer ochåtgärder som målning.

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

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlätande, 2022-04-25
E-förslag - upprustning av lekplatsen i Grödby.
Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-15

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 13(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 145/22 /061 

Svar på remiss - medborgarförslag om att pensionärer kan få 
arbeta åt Stadsmiljö som bistår dem med redskap 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta förvaltningens svar som sitt eget och överlämnar 
yttrandet till kommunstyrelseförvaltningen.  

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

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-08                                                                                      
Medborgarförslag - Att pensionärer kan få arbeta åt Stadsmiljö som bistår dem med redskap, 
inkommit 2019-10-29 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 13(31)

Au§ 145/22 /061

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

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

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 l juli 2022.

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

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlätande, 2022-04-08
Medborgarförslag - Att pensionärer kan få arbeta åt Stadsmiljö som bistår dem med redskap,
inkommit 2019-10-29

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl04$_BoundColumn_2_anchor','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl04$_BoundColumn_2_anchor','')


 

PROTOKOLL Sida 14(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 146/22 SBN/2022/0582/000 

Svar på remiss - Handlingsplan för hbtq+arbete 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och översända det till 
kommunstyrelseförvaltningen.  

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

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

 

 

 

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  

 

  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 14(31)

Au§ 146/22 SBN/2022/0582/000

Svar på remiss - Handlingsplan för hbtq+arbete

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

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 l juli 2022.

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

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlätande, 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

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 15(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 147/22 SBN/2022/0791/003 

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

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

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-27 
 

 

  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 15(31)

A u § 147/22 SBN/2022/0791/003

Uppdrag om riktlinjer för sponsring av möblering i offentlig
utemiljö

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

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

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlätande, 2022-04-27

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

7 juni 2022 

S asSSsS MMO 

 

 

Au § 148/22 

Utökning av investeringsmedel utbyggnad och 

verksamhetsanpassning av personalbyggnad på 

reningsverket  

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 18 kap. 13 §  

 



 

PROTOKOLL Sida 18(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Au § 149/22  

Information om Sittesta 2:48 och 2:49 – Ansökan om bygglov 
för nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage 
Rikard Strandberg, bygglovschef informerar muntligt. 

  

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 18(31)

Au§ 149/22

Information omSittesta 2:48 och 2:49 - Ansökan ombygglov
för nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage
Rikard Strandberg, bygglovschef informerar muntligt.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 19(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 150/22  

Information om Sittesta 2:53 – Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage 
Rikard Strandberg, bygglovschef informerar muntligt. 

 

  

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 19(31)

Au§ 150/22

Information omSittesta 2:53 -Ansökan ombygglov för
nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage
Rikard Strandberg, bygglovschef informerar muntligt.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 20(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 151/22  

Information och redovisning av kalkyl gång- och cykelväg 
Kvarnängen 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef informerar muntligt. 

   

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 20(31)

Au§ 151/22

Information och redovisning av kalkyl gång- och cykelväg
Kvarnängen
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef informerar muntligt.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 21(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 152/22  

Information om revidering av skötselplan 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef informerar muntligt. 

 

  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 21(31)

Au§ 152/22

Information om revidering av skötselplan
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef informerar muntligt.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 22(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 153/22  

Information om strategi för lekplatslyft 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef informerar muntligt. 

 

  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 22(31)

Au§ 153/22

Information om strategi för lekplatslyft
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef informerar muntligt.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 23(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 154/22  

Information om stoppförbud vid Strandvägen 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef informerar muntligt. 

  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 23(31)

Au§ 154/22

Information om stoppförbud vid Strandvägen
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef informerar muntligt.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 24(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 155/22  

Information om VA-planen och remissredogörelse 
Malin Qviberg, VA – och renhållningschef informerar muntligt 

 

  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 24(31)

Au§ 155/22

Information om VA-planen och remissredogörelse
Malin Qviberg, VA - och renhällningschef informerar muntligt

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 25(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 156/22 SBN/2022/0997/008 

Samhällsbyggnadsnämndens balanslista, rapport juni 2022 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga Samhällsbyggnadsnämndens balanslista, maj 2022, 
till handlingarna.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-20                                                                
Samhällsbyggnadsnämndens balanslista, december 2021 - maj 2022 

  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 25(31)

Au§ 156/22 SBN/2022/0997/008

Samhällsbyggnadsnämndens balanslista, rapport juni 2022
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga Samhällsbyggnadsnämndens balanslista, maj 2022,
till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlätande, 2022-05-20
Samhällsbyggnadsnämndens balanslista, december 2021 - maj 2022

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 26(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Au § 157/22 SBN/2022/0340/061 

Inkomna e-förslag - maj och juni 2022 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår 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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Yrkanden 
Maria Gard Günster (C) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att e-
förslaget om en hundrastgård vid Lövhagen utreds vidare.  

Propositionsordning  
Samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. Bifall eller avslag 
till Maria Gard Günsters (C) yrkande. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 26(31)

Au§ 157/22

Inkomna e-förslag - maj och juni 2022

SBN/2022/0340/061

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att e-förslaget
om en hundrastgård vid Lövhagen utreds vidare.

Ärendet
l. 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.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Yrkanden
Maria Gard Gunster (C) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att e-
förslaget om en hundrastgård vid Lövhagen utreds vidare.

Propositionsordning
Samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. Bifall eller avslag
till Maria Gard Gunsters (C) yrkande.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlätande, 2022-04-21
Inkommet E-förslag - Hundrastgärd Lövhagen, 2022-04-19

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 27(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 158/22 SBN/2022/0011/008 

Meddelanderapport 2022.04.26 - 2022.05.24 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Meddelanden, inklusive lantmäterimeddelanden, till samhällsbyggnadsnämnden. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Meddelanderapport, 2022.04.26 – 2022.05.24 

 

Au § 159/22  

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 27(31)

Au§ 158/22 SBN/2022/0011/008

Meddelanderapport 2022.04.26 - 2022.05.24
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Meddelanden, inklusive lantmäterimeddelanden, till samhällsbyggnadsnämnden.

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

Beslutsunderlag
Meddelanderapport, 2022.04.26 - 2022.05.24

Au§ 159/22

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 28(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Övriga frågor och medskick 
Göran Bergander (S) informerar om kommande Skördemarknad i Ösmo och ställer fråga 
gällande avgift för torghandelsplatser.  

Göran Bergander (S) tar upp till diskussion om uppstart av Nibbleprojektet.   
 
 
 

 

 

 

  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 28(31)

Övriga frågor och medskick

Göran Bergander (S) informerar om kommande Skördemarknad i Ösmo och ställer fråga
gällande avgift för torghandelsplatser.

Göran Bergander (S) tar upp till diskussion om uppstart av Nibbleprojektet.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 29(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 160/22  

Aktuella upphandlingar och avtal 
Inga aktuella upphandlingar och avtal att redovisa. 

  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 29(31)

Au§ 160/22

Aktuella upphandlingar och avtal
Inga aktuella upphandlingar och avtal att redovisa.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 30(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 161/22  

Personalfrågor 
Malin Qviberg, VA och renhållningschef; Jesper Skoglund, stadsmiljöchef och Ida Olén, 
avdelningschef plan och bygglov informerar muntligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 30(31)

Au§ 161/22

Personalfrgor
Malin Qviberg, VAoch renhällningschef; Jesper Skoglund, stadsmiljchef och Ida Olen,
avdelningschef plan och bygglov informerar muntligt.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 31(31) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 162/22 

Bygglov informerar 
Rikard Strandberg, bygglovschef informerar muntligen. 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sida 31(31)

Au§ 162/22

Bygglov informerar
Rikard Strandberg, bygglovschef informerar muntligen.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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