
 

PROTOKOLL Sida 1(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: SBN AU 
Sammanträdesdatum: 2023-01-17 
Anslaget sätts upp: 2023-01-18             Anslaget tas ned: 2023-02-09 
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan B2 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Elin Fernström 

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2023-01-17 kl. 13.00-15.50 

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

Övriga deltagare 
Jenny Linné, förvaltningschef  
Ida Olén, avdelningschef plan och bygglov  
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef §§ 3-16 
Malin Qviberg, VA- och renhållningschef §§ 3-16 
Rikard Strandberg, bygglovchef §§ 1-2 
Daniel Hjertton, bygglovkonsult §§ 1-2 
Elin Fernström, gruppchef förvaltningsstaben  

Paragrafer 
§§ 1-16 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus A, sammanträdeslokal Landsort, 2023-01-17, kl. XX.XX 

Underskrifter 
 

 

 

Maria Gard Günster 
Ordförande 
 
 
 
 

 Göran Bergander 
Justerare 

Elin Fernström 
Sekreterare 
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PROTOKOLL Sida 2(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning  
 Upprop och anmälningar av förhinder 
 Val av justerare 

§ 1/23 Fastställande av dagordning 

 Beslutspunkter 

§ 2/23 ÖRSKÄREN 1:1 (ÖRSKÄREN NORRA 1), Sorunda - Ansökan om 
strandskyddsdispens för anläggande av elkabel 

§ 3/23 Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via Nationella 
geodataplattformen 

§ 4/23 Investering reglerdamm Muskan och fiskvandringsväg 
§ 5/23 Verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp 2023 

§ 6/23 Uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en tävling om att 
designa ”Nynäshamnssoptunnan” 

§ 7/23 Uppdrag om att utse konst- och kostnadsansvarig 

§ 8/23 Uppdrag om att utreda möjligheterna att inrätta flerdygnsparkering vid 
Ösmo resecentrum. 

 Informationsärenden 

§ 9/23 Information om alternativ för personalbyggnad 
§ 10/23 Information om motion om parkeringsmöjligheter i Nynäshamns stad 

 Återkommande beslutsärenden 

§ 11/23 Meddelanderapport 2022.11.18 - 2023.01.06 
§ 12/23 Inkomna e-förslag - januari 2023 

 Avslutning 

§ 13/23 Övriga frågor och medskick 
§ 14/23 Aktuella upphandlingar och avtal 
§ 15/23 Personalärenden 
§ 16/23 Nästa sammanträde 
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Sida 2(23)

Innehållsförteckning
Upprop och anmälningar av förhinder
Val av justerare

§ 1 /23 Fastställande av dagordning
Beslutspunkter

§ 2/23 ÖRSKÄREN 1:1 (ÖRSKÄREN NORRA l) , Sorunda - Ansökan om
strandskyddsdispens för anläggande av elkabel

§ 3 /23 Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via Nationella
geodataplattformen

§ 4 / 2 3 Investering reglerdamm Muskan och fiskvandringsväg
§ 5/23 Verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp 2023

§ 6 /23 Uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en tävling om att
designa "Nynäshamnssoptunnan"

§ 7 /23 Uppdrag om att utse konst- och kostnadsansvarig

§ 8 / 2 3 Uppdrag om att utreda möjligheterna att inrätta flerdygnsparkering vid
Ösmo resecentrum.
Informationsärenden

§ 9 / 2 3 Information om alternativ för personalbyggnad
§ 10/23 Information om motion om parkeringsmöjligheter i Nynäshamns stad

Återkommande beslutsärenden
§ 11/23 Meddelanderapport 2022.11.18 - 2023.01.06
§ 12/23 Inkomna e-förslag - januari 2023

Avslutning
§ 13/23 Övriga frågor och medskick
§ 14/23 Aktuella upphandlingar och avtal
§ 15/23 Personalärenden
§ 16/23 Nästa sammanträde

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 3(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    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 kommunhus A, sammanträdesrum Landsort, 2023-01-23, kl. 15.50 
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Sida 3(23)

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 kommunhus A, sammanträdesrum Landsort, 2023-01-23, kl. 15.50

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 4(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au 1/23 

Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs.   
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Sida 4(23)

Au 1/23

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 5(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 2/23 SBN/2022/1784/267B 

ÖRSKÄREN 1:1 (ÖRSKÄREN NORRA 1), Sorunda - Ansökan om 
strandskyddsdispens för anläggande av elkabel 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Strandskyddsdispens för anläggande av elkabel och uppsättande av kabelskåp och sjömärke 
meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § MB.  

- Det aktuella mark- och vattenområdet får användas och tas ianspråk för det avsedda ändamålet 
enligt 7 kap. 18 f MB.  
- Kabelskåpet sätts upp inom tidigare beslutad tomtplats. 

Ärendet 
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av elkabel från fastlandet på fastigheten 
Lindholmen 1:1, över vattenområdet fram till ön Örskären på fastigheten Örskären 1:1.  

Schakten för kabeln på Lindholmen 1:1 går i vägkant, vägdike. Landfästet kan här schaktas ned och 
läggs i skyddande rör ut till 2 m djup. På Örskären 1:1 är det berghällar varför landfästet läggs ytligt 
i skyddande rör och förankras i berg. Kabeln läggs även i skyddande rör ut till 2 m djup. På 
resterande sträcka på land förläggs kabeln ytligt i skyddande rör (schaktas ned om det är möjligt). 
Kabelskåpet sätts upp i närheten av bostadshuset, intill fastighetsägarens egna servisledning. 
Sjömärket sätts upp på berghällarna norr om landfästet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Strandskyddsdispens för anläggande av elkabel och uppsättande av kabelskåp och sjömärke 
meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § MB.  

- Det aktuella mark- och vattenområdet får användas och tas ianspråk för det avsedda ändamålet 
enligt 7 kap. 18 f MB.  

- Kabelskåpet sätts upp inom tidigare beslutad tomtplats. 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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Au§ 2/23 SBN/2022/1784/267B

ÖRSKÄREN 1:1 (ÖRSKÄREN NORRA l ) , Sorunda - Ansökan om
strandskyddsdispens för anläggande av elkabel
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

Strandskyddsdispens för anläggande av elkabel och uppsättande av kabelskåp och sjömärke
meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § MB.

- Det aktuella mark- och vattenområdet får användas och tas ianspråk för det avsedda ändamålet
enligt 7 kap. 18 f MB.
- Kabelskåpet sätts upp inom tidigare beslutad tomtplats.

Ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av elkabel från fastlandet på fastigheten
Lindholmen l: l, över vattenområdet fram till ön Örskären på fastigheten Örskären l: l.

Schakten för kabeln på Lindholmen l: l går i vägkant, vägdike. Landfästet kan här schaktas ned och
läggs i skyddande rör ut till 2 m djup. PåÖrskären l: l är det berghällar varför landfästet läggs ytligt
i skyddande rör och förankras i berg. Kabeln läggs även i skyddande rör ut till 2 m djup. På
resterande sträcka på land förläggs kabeln ytligt i skyddande rör (schaktas ned om det är möjligt).
Kabelskåpet sätts upp i närheten av bostadshuset, intill fastighetsägarens egna servisledning.
Sjömärket sätts upp på berghällarna norr om landfästet.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

Strandskyddsdispens för anläggande av elkabel och uppsättande av kabelskåp och sjömärke
meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § MB.

- Det aktuella mark- och vattenområdet får användas och tas ianspråk för det avsedda ändamålet
enligt 7 kap. 18 f MB.

- Kabelskåpet sätts upp inom tidigare beslutad tomtplats.

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 6(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-10 

Handlingar som tillhör beslutet:  
Yttrande Statens marina och transporthistoriska museer, Inkommen 2022-10-25 
Yttrande Länsstyrelsen, enheten för natur- och viltärenden, Inkommen 2022-10-25 
Situationsplan, Inkommen 2022-10-25 
Situationsplan, Inkommen 2022-10-27 
Karta, Inkommen 2022-10-25 
2st fotomontage, Inkomna 2022-10-25 
Ansökan, Inkommen 2022-10-25 
Svar från Länsstyrelsen gällande ändring, Inkommen 2022-11-22 

Bilagor: 
1. Kommunekologens remissvar 
2. Tidigare beslutad tomtplatsavgränsning 
3. Översiktskarta 

 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-17

Sida 6(23)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-10

Handlingar som tillhör beslutet:
Yttrande Statens marina och transporthistoriska museer, Inkommen 2022-10-25
Yttrande Länsstyrelsen, enheten för natur- och viltärenden, Inkommen 2022-10-25
Situationsplan, Inkommen 2022-10-25
Situationsplan, Inkommen 2022-10-27
Karta, Inkommen 2022-10-25
2st fotomontage, Inkomna 2022-10-25
Ansökan, Inkommen 2022-10-25
Svar från Länsstyrelsen gällande ändring, Inkommen 2022-11-22

Bilagor:
l. Kommunekologens remissvar
2. Tidigare beslutad tomtplatsavgränsning
3. Översiktskarta

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 7(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 3/23 SBN/2022/1814/059 

Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via 
Nationella geodataplattformen 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

1. ingå producentavtal med statliga Lantmäteriet avseende leveranser av digitala detaljplaner 
till den nationella geodataplattformen (NGP) 

2. ingå personuppgiftsbiträdesavtal med statliga Lantmäteriet där Nynäshamns kommun är 
personuppgiftsansvarig och Lantmäteriet är personuppgiftsbiträde 

3. ge chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen delegation att underteckna producentavtalet 

Ärendet 
Boverket har fått bemyndigande av regeringen att skriva föreskrifter för nya detaljplaner och 
planbeskrivningar. Syftet med bemyndigandet är att Boverket ska skapa föreskrifter med en enhetlig 
struktur och ett enhetligt innehåll och där informationen kan utbytas maskinellt. Ambitionen är också 
att detaljplaneinformationen ska tillgängliggöras digitalt. Med hjälp av nämnda åtgärder kan 
effektiva och innovativa tjänster skapas och bli tillgängliga för alla. 

Föreskrifterna omfattar sådant som regleras i fjärde kapitlet i plan- och bygglagen (PBL) och 
kommer att gälla för detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021. Föreskriften för detaljplan 
trädde i kraft den 1 oktober 2020 och får från den dagen användas vid detaljplanering. Boverket har 
också beslutat om föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivningar som träder i kraft 1 januari 
2021 och som blir bindande för detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021. 

Från den 1 januari 2022 ska därför alla nya detaljplaner upprättas enligt Boverkets föreskrifter 
(2020:5) om detaljplan. I Boverkets Planbestämmelsekatalog framgår det hur planbestämmelser kan 
utformas. Från samma tidpunkt kommer det även att vara obligatoriskt att detaljplaneinformationen 
i de nya detaljplanerna ska tillgängliggöras enligt de krav som följer av INSPIRE-direktivet, som 
regleras i lag (2010:1767) om geografisk miljöinformation och förordning (2010:1770) om 
geografisk miljöinformation.  

För att ett sådant tillgängliggörande ska kunna hanteras nationellt har Lantmäteriet fått ansvar för 
att utveckla en nationell specifikation för detaljplan. Avsikten är att detaljplaneinformationen ska 
göras tillgänglig via den plattform för samhällsbyggnadsinformation, som Lantmäteriet håller på att 
utveckla, kallad Nationella geodataplattformen (NGP). Genom att planinformationen blir enhetligt 
utformad och strukturerad kan den användas i nationella tjänster. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

1. ingå producentavtal med statliga Lantmäteriet avseende leveranser av digitala detaljplaner 
till den nationella geodataplattformen (NGP) 

2. ingå personuppgiftsbiträdesavtal med statliga Lantmäteriet där Nynäshamns kommun är 
personuppgiftsansvarig och Lantmäteriet är personuppgiftsbiträde 

3. ge chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen delegation att underteckna producentavtalet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-12-19 
Producentavtal-geodataplattformen.pdf 
PUB-avtal-geodataplattformen.pdf 
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Au§ 3/23 SBN/2022/1814/059

Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via
Nationella geodataplattformen
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

l. ingå producentavtal med statliga Lantmäteriet avseende leveranser av digitala detaljplaner
till den nationella geodataplattformen (NGP)

2. ingå personuppgiftsbiträdesavtal med statliga Lantmäteriet där Nynäshamns kommun är
personuppgiftsansvarig och Lantmäteriet är personuppgiftsbiträde

3. ge chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen delegation att underteckna producentavtalet

Ärendet
Boverket har fått bemyndigande av regeringen att skriva föreskrifter för nya detaljplaner och
planbeskrivningar. Syftet med bemyndigandet är att Boverket ska skapa föreskrifter med en enhetlig
struktur och ett enhetligt innehåll och där informationen kan utbytas maskinellt. Ambitionen är också
att detaljplaneinformationen ska tillgängliggöras digitalt. Med hjälp av nämnda åtgärder kan
effektiva och innovativa tjänster skapas och bli tillgängliga för alla.

Föreskrifterna omfattar sådant som regleras i fjärde kapitlet i plan- och bygglagen (PBL) och
kommer att gälla för detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021. Föreskriften för detaljplan
trädde i kraft den l oktober 2020 och får från den dagen användas vid detaljplanering. Boverket har
också beslutat om föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivningar som träder i kraft l januari
2021 och som blir bindande för detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021.

Från den l januari 2022 ska därför alla nya detaljplaner upprättas enligt Boverkets föreskrifter
(2020:5) om detaljplan. I Boverkets Planbestämmelsekatalog framgår det hur planbestämmelser kan
utformas. Från samma tidpunkt kommer det även att vara obligatoriskt att detaljplaneinformationen
i de nya detaljplanerna ska tillgängliggöras enligt de krav som följer av INSPIRE-direktivet, som
regleras i lag (2010:1767) om geografisk miljöinformation och förordning (2010:1770) om
geografisk miljöinformation.

För att ett sådant tillgängliggörande ska kunna hanteras nationellt har Lantmäteriet fått ansvar för
att utveckla en nationell specifikation för detaljplan. Avsikten är att detaljplaneinformationen ska
göras tillgänglig via den plattform för samhällsbyggnadsinformation, som Lantmäteriet håller på att
utveckla, kallad Nationella geodataplattformen (NGP). Genom att planinformationen blir enhetligt
utformad och strukturerad kan den användas i nationella tjänster.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

l. ingå producentavtal med statliga Lantmäteriet avseende leveranser av digitala detaljplaner
till den nationella geodataplattformen (NGP)

2. ingå personuppgiftsbiträdesavtal med statliga Lantmäteriet där Nynäshamns kommun är
personuppgiftsansvarig och Lantmäteriet är personuppgiftsbiträde

3. ge chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen delegation att underteckna producentavtalet

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-12-19
Producentavtal-geodataplattformen.pdf
PUB-avtal-geodataplattformen.pdf

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 8(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 4/23 MSN/2020/2074/340 

Investering reglerdamm Muskan och fiskvandringsväg 
Undantagen enligt sekretess. OSL 19 kap 3 § 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
 
Ärendet bordläggs.  
 
Ärendet tas upp senast i mars 2023.  

Ärendet 
Kommunen äger och driver en dammanläggning vid utloppet till Muskån/Hammerstaån från sjön 
Muskan. Sedan 2009 används inte sjön som vattentäkt och det finns inte längre behov av att reglera 
dammen manuellt med hjälp av dammluckor. Dammen är behov av upprustning och är också ett 
hinder för fisk- och djurlivet i Muskån/Hammerstaån. Sörmlandsleden passerar vid platsen. 
 
Kommunen har fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen att ersätta den befintliga 
regleringsanordningen med en fast tröskel och fiskvandringsväg. Kommunen har också fått LOVA-
bidrag av Länsstyrelsen till delar av investeringen. Åtgärder för att ta bort vandringshinder för fisk 
bidrar till att förbättra den ekologiska statusen för Muskån/Hammerstaån.   
 
Under 2022 anlades en väg fram till reglerdammen för att förbereda för entreprenadarbetena. Inga 
acceptabla anbud inkom i upphandling under vår och sommar 2022. Under hösten 2022 har 
förfrågningsunderlaget delats upp i två delar, en för reglerdammen och en för fiskvandringsvägen. 
Kostnaderna kommer tas som investering och inte i resultatet som var först tänkt.  
 
Investeringen uppskattas till 6 miljoner kronor. Arbetet planeras att utföras under 2023. Det 
kommer troligtvis krävas mindre justeringar under några år för att se att den nya konstruktionen 
fungerar optimalt. När projektet är helt avslutat behöver anläggningen överföras från VA-
avdelningen till kommunen.  
 
Investeringen innebär en total ökad kapitalkostnad om 0,2 miljoner kronor år ett, baserat på en 
avskrivningstid om 40 år och en räntesats om 1,25 %. Kapitalkostnaden finansieras genom VA- 
brukningsavgifter till en början och med skattemedel på sikt.  
 
Ytterligare cirka 50 000 kr behöver tas ur VA-avdelningens driftbudget för de delar som inte kan tas 
som en investering, exempelvis rivning av bron.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ianspråkta 6 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för 
VA:s investeringsplan 2023-2026 för ombyggnad av Muskan reglerdamm till en fast tröskel samt en 
ny fiskvandringsväg. 

 

 

 
  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-17

Sida 8(23)

Au§ 4/23 MSN/2020/2074/340

Investering reglerdamm Muskan och fiskvandringsväg
Undantagen enligt sekretess. OSL 19 kap 3 §

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendet tas upp senast i mars 2023.

Ärendet
Kommunen äger och driver en dammanläggning vid utloppet till Muskån/Hammerstaån från sjön
Muskan. Sedan 2009 används inte sjön som vattentäkt och det finns inte längre behov av att reglera
dammen manuellt med hjälp av dammluckor. Dammen är behov av upprustning och är också ett
hinder för fisk- och djurlivet i Muskån/Hammerstaån. Sörmlandsleden passerar vid platsen.

Kommunen har fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen att ersätta den befintliga
regleringsanordningen med en fast tröskel och fiskvandringsväg. Kommunen har också fått LOVA-
bidrag av Länsstyrelsen till delar av investeringen. Åtgärder för att ta bort vandringshinder för fisk
bidrar till att förbättra den ekologiska statusen för Muskån/Hammerstaån.

Under 2022 anlades en väg fram till reglerdammen för att förbereda för entreprenadarbetena. Inga
acceptabla anbud inkom i upphandling under vår och sommar 2022. Under hösten 2022 har
förfrågningsunderlaget delats upp i två delar, en för reglerdammen och en för fiskvandringsvägen.
Kostnaderna kommer tas som investering och inte i resultatet som var först tänkt.

Investeringen uppskattas till 6 miljoner kronor. Arbetet planeras att utföras under 2023. Det
kommer troligtvis krävas mindre justeringar under några år för att se att den nya konstruktionen
fungerar optimalt. När projektet är helt avslutat behöver anläggningen överföras från VA-
avdelningen till kommunen.

Investeringen innebär en total ökad kapitalkostnad om 0,2 miljoner kronor år ett, baserat på en
avskrivningstid om 40 år och en räntesats om 1,25 %. Kapitalkostnaden finansieras genom VA-
brukningsavgifter till en början och med skattemedel på sikt.

Ytterligare cirka 50 000 kr behöver tas ur VA-avdelningens driftbudget för de delar som inte kan tas
som en investering, exempelvis rivning av bron.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ianspråkta 6 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för
VA:s investeringsplan 2023-2026 för ombyggnad av Muskan reglerdamm till en fast tröskel samt en
ny fiskvandringsväg.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 9(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar att ärendet bordläggs så att förvaltningen kan förbereda en ordentlig 
muntlig presentation.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-01-11 
Investeringskalkyl 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-17

Sida 9(23)

Yrkanden
Göran Bergander (S) yrkar att ärendet bordläggs så att förvaltningen kan förbereda en ordentlig
muntlig presentation.

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2023-01-11
Investeringskalkyl

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 10(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 5/23 SBN/2022/1500/344 

Verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp 2023 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.  

Ärendet 
En allmän VA-anläggnings verksamhetsområde är det område inom vilket vattenförsörjning och 
avlopp (spillvatten och dagvatten) har ordnats eller ska ordnas genom anläggningen. Kommunen 
ska fastställa verksamhetsområdet med dess gränser. 
 
Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa vattentjänster. 
Det kan alltså finnas olika verksamhetsområden för en och samma allmänna VA-anläggnings 
anordningar för vattenförsörjning, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. Fastighetsägarna är 
avgiftsskyldig för den vattentjänst inom vilkens verksamhetsområde fastigheten ligger. VA-
huvudmannen är enbart skyldig att ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster 
som verksamhetsområdet avser. 
 
Det är endast inom verksamhetsområdet som vattentjänstlagen, Allmänna bestämmelser om 
brukande av Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) och VA-taxa 
gäller. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter enligt 
vattentjänstlagen, varken för VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. Om en VA-anslutning ändå 
genomförs till den allmänna VA-anläggningen, så regleras detta genom avtal mellan VA-
huvudmannen och fastighetsägaren. 
 
VA-anläggningens verksamhetsområde i Nynäshamns kommun finns beslutade sedan tidigare och 
behöver nu utökas. I Vansta industriområde planeras nya fastigheter anslutas till kommunalt vatten 
och avlopp i och med utvecklingen av verksamhetsområdet.  Vid Hoxla behöver verksamhetsområde 
justeras för att få ett mer juridiskt riktigt förhållande mellan VA-huvudman och befintliga fastigheter.  
 
Ändringarna som föreslås finns i medföljande kartbilagor och gäller följande områden: 
 

• Vansta Industriområde 
• Hoxla/Spångbro 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna utökningar av den 
allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde enligt bifogat beslutsunderlag. 
 

 

 

 
  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-17

Sida 10(23)

Au§ 5/23 SBN/2022/1500/344

Verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.

Ärendet
Enallmän VA-anläggnings verksamhetsområde är det område inom vilket vattenförsörjning och
avlopp (spillvatten och dagvatten) har ordnats eller ska ordnas genom anläggningen. Kommunen
ska fastställa verksamhetsområdet med dess gränser.

Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa vattentjänster.
Det kan alltså finnas olika verksamhetsområden för en och samma allmänna VA-anläggnings
anordningar för vattenförsörjning, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. Fastighetsägarna är
avgiftsskyldig för den vattentjänst inom vilkens verksamhetsområde fastigheten ligger. VA-
huvudmannen är enbart skyldig att ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster
som verksamhetsområdet avser.

Det är endast inom verksamhetsområdet som vattentjänstlagen, Allmänna bestämmelser om
brukande av Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) och VA-taxa
gäller. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter enligt
vattentjänstlagen, varken för VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. Omen VA-anslutning ändå
genomförs till den allmänna VA-anläggningen, så regleras detta genom avtal mellan VA-
huvudmannen och fastighetsägaren.

VA-anläggningens verksamhetsområde i Nynäshamns kommun finns beslutade sedan tidigare och
behöver nu utökas. I Vansta industriområde planeras nya fastigheter anslutas till kommunalt vatten
och avlopp i och med utvecklingen av verksamhetsområdet. Vid Hoxla behöver verksamhetsområde
justeras för att få ett mer juridiskt riktigt förhållande mellan VA-huvudman och befintliga fastigheter.

Ändringarna som föreslås finns i medföljande kartbilagor och gäller följande områden:

• Vansta Industriområde
• Hoxla/Spångbro

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna utökningar av den
allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde enligt bifogat beslutsunderlag.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 11(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Yrkanden 
Maria Gard Günster (C) yrkar att ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande.   

Propositionsordning  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 
förslag mot Maria Gard Günsters (C) yrkande. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-01-11 
Utökning VO Vansta Industriområde 2022 
Utökning VO Hoxla-Spångbro 2022 Vatten och spillvatten 
 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-17

Sida 11(23)

Yrkanden
Maria Gard Gunster (C) yrkar att ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande.

Propositionsordning
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens
förslag mot Maria Gard Gunsters (C) yrkande.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2023-01-11
Utökning VOVansta Industriområde 2022
Utökning VOHoxla-Spångbro 2022 Vatten och spillvatten

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 12(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 6/23 SBN/2022/1642/008 

Uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en tävling 
om att designa ”Nynäshamnssoptunnan” 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande. 
 
Ärendet 
Förvaltningen har tillfrågat avtalsleverantörer om deras förslag till upplägg och uppskattade 
kostnader för att anordna tävling om att designa Nynäshamnssoptunnan. Detta med anledning av 
att administrativa resurser krävs att arrangera tävlingen samt att få input till att undersöka 
möjligheten att genomföra tävlingen. Uppskattat prisspann från avtalsleverantörerna för att hålla i 
tävlingen ligger mellan 70 000 kr och 110 000 kr och till detta kommer förvaltningens kostnader. 
Om det beslutas att gå vidare med ett vinnande förslag tillkommer kostnader för utveckling och 
produktion av produkt. Förvaltningen ser att är det viktigt att vinnande förslag är hanterbart ur 
arbetsmiljösynpunkt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen om att undersöka möjligheten att 
genomföra tävling om att designa Nynäshamnssoptunnan.  

Yrkanden 
Maria Gard Günster (C) yrkar att ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande.   

Propositionsordning  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 
förslag mot Maria Gard Günsters (C) yrkande. 

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

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-01-11 
Beslut samhällsbyggnadsnämnden 18 januari 2022, § 22 
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteutlåtande, januari 2022 
Medborgarförslag – att kommunen har en tävling där an designar Nynäshamnssoptunnan, 2020-11-
24 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-17

Sida 12(23)

Au§ 6/23 SBN/2022/1642/008

Uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en tävling
om att designa "Nynäshamnssoptunnan"

Arbetsutskottets förslag till beslut

Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.

Ärendet
Förvaltningen har tillfrågat avtalsleverantörer om deras förslag till upplägg och uppskattade
kostnader för att anordna tävling om att designa Nynäshamnssoptunnan. Detta med anledning av
att administrativa resurser krävs att arrangera tävlingen samt att få input till att undersöka
möjligheten att genomföra tävlingen. Uppskattat prisspann från avtalsleverantörerna för att hålla i
tävlingen ligger mellan 70 000 kr och 110 000 kr och till detta kommer förvaltningens kostnader.
Omdet beslutas att gå vidare med ett vinnande förslag tillkommer kostnader för utveckling och
produktion av produkt. Förvaltningen ser att är det viktigt att vinnande förslag är hanterbart ur
arbetsmiljösynpunkt.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen om att undersöka möjligheten att
genomföra tävling om att designa Nynäshamnssoptunnan.

Yrkanden
Maria Gard Gunster (C) yrkar att ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande.

Propositionsordning
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens
förslag mot Maria Gard Gunsters (C) yrkande.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2023-01-11
Beslut samhällsbyggnadsnämnden 18 januari 2022, § 22
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteutlåtande, januari 2022
Medborgarförslag - att kommunen har en tävling där an designar Nynäshamnssoptunnan, 2020-11-
24

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 13(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Au § 7/23 SBN/2022/1553/866 

Uppdrag om att utse konst- och kostnadsansvarig 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
1. att anse uppdraget från 2017 om att utse en konst- och kostnadsansvarig tjänsteman som 
avslutat. 
2. att förvaltningen får ett nytt uppdrag om att utreda behovet och uppdraget för en konst- och 
kostnadsansvarig. 

Ärendet 
Den 16 november 2017, § 296, gav miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag 
att utse konstansvarig och kostnadsansvarig tjänsteman i samband med antagande av yttrande över 
förslag riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun 
Den 11 november 2021, § 185, beslutade kommunfullmäktige att anta reviderade riktlinjer för 
konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun. Därför gör förvaltningen 
bedömningen att ett nytag behöver tas i ärendet och föreslår därför att uppdraget avslutas men att 
förvaltningen får ett nytt uppdrag om att behovet och uppdraget för en konst- och 
kostnadsansvarig. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
1. att anse uppdraget från 2017 om att utse en konst- och kostnadsansvarig tjänsteman som 
avslutat. 
2. att förvaltningen får ett nytt uppdrag om att utreda behovet och uppdraget för en konst- och 
kostnadsansvarig. 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-01-03 
Beslut miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-16 § 296.  
Tidigare Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun, 
kommunfullmäktige 14 mars 2018, § 45 
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun, 
kommunfullmäktige 11 november 2021, § 185 
 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-17

Sida 13(23)

Au§ 7/23 SBN/2022/1553/866

Uppdrag omatt utse konst- och kostnadsansvarig
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

l. att anse uppdraget från 2017 om att utse en konst- och kostnadsansvarig tjänsteman som
avslutat.
2. att förvaltningen får ett nytt uppdrag om att utreda behovet och uppdraget för en konst- och
kostnadsansvarig.

Ärendet
Den 16 november 2017, § 296, gav miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag
att utse konstansvarig och kostnadsansvarig tjänsteman i samband med antagande av yttrande över
förslag riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun
Den 11 november 2021, § 185, beslutade kommunfullmäktige att anta reviderade riktlinjer för
konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun. Därför gör förvaltningen
bedömningen att ett nytag behöver tas i ärendet och föreslår därför att uppdraget avslutas men att
förvaltningen får ett nytt uppdrag om att behovet och uppdraget för en konst- och
kostnadsansvarig.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
l. att anse uppdraget från 2017 om att utse en konst- och kostnadsansvarig tjänsteman som
avslutat.
2. att förvaltningen får ett nytt uppdrag om att utreda behovet och uppdraget för en konst- och
kostnadsansvarig.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2023-01-03
Beslut miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-16 § 296.
Tidigare Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun,
kommunfullmäktige 14 mars 2018, § 45
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun,
kommunfullmäktige 11 november 2021, § 185

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 14(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Au § 8/23 MSN/2014/0119/321 

Uppdrag om att utreda möjligheterna att inrätta 
flerdygnsparkering vid Ösmo resecentrum. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse uppdraget om att utreda möjligheterna att inrätta 
flerdygnsparkering vid Ösmo resecentrum som avslutat.  

Ärendet 
Den 4 februari 2014, § 28, beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta flerdygnsparkering vid Ösmo resecentrum.  
En flerdygnsparkering möjliggör parkering under längre tid, både för besökare, boende och de som 
ska resa vidare.  
 
Fastigheten väster om järnvägen, vid den gamla bussvändplatsen på Stationsvägen, är inte 
planlagd. Det finns idag 24-timmarsparkering på platsen. Öster om tågstationen finns parkering vid 
Mejerivägen. När parkeringsplatsen anlades, tillsammans med SL, fanns en överenskommelse om 
att denna plats skulle användas för pendlare och därför råder ett visst parkeringsförbud på platsen. 
Parkeringsytan har betraktats som allmänplats. 
 
En flerdygnsparkering kan inte tillåtas på allmänplats utan behöver förläggas på kvartersmark. 
Väster om järnvägen äger kommunen marken och eftersom den inte är detaljplanelagd mark är det 
fastighetsägaren som beslutar om hur marken ska användas.  
 
Båda dessa parkeringsytor är idag välutnyttjade som pendlarparkeringar och så gott som fulla under 
vardagarna. Kommunstyrelseförvaltningens avdelning planering och hållbarhet har ett uppdrag om 
att inventera de infartsparkeringar som finns. Det pågår även ett antal projekt för att utveckla Ösmo 
och det har uppmärksammats att det finns ett behov av att se över parkeringssituationen som 
helhet i Ösmo.   
 
Det finns möjligheter för kommunen att inrätta flerdygnsparkering väster om järnvägen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör dock bedömningen att det är inte är lämpligt att inrätta 
flerdygnsparkering vid Ösmo station eftersom det kan hindra personer från att åka kollektivt och det 
finns risk att det skulle användas som boendeparkering.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse uppdraget om att utreda möjligheterna att inrätta 
flerdygnsparkering vid Ösmo resecentrum som avslutat.  

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-12-22 
Protokollsutdrag, miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 4 februari 2014, § 28 
Beslutsunderlag - fastigheter närmast Ösmo station, 2022-12-22 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-17

Sida 14(23)

Au§ 8/23 MSN/2014/0119/321

Uppdrag omatt utreda möjligheterna att inrätta
flerdygnsparkering vid Ösmo resecentrum.
Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse uppdraget om att utreda möjligheterna att inrätta
flerdygnsparkering vid Ösmo resecentrum som avslutat.

Ärendet
Den 4 februari 2014, § 28, beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta flerdygnsparkering vid Ösmo resecentrum.
Enflerdygnsparkering möjliggör parkering under längre tid, både för besökare, boende och de som
ska resa vidare.

Fastigheten väster om järnvägen, vid den gamla bussvändplatsen på Stationsvägen, är inte
planlagd. Det finns idag 24-timmarsparkering på platsen. Öster om tågstationen finns parkering vid
Mejerivägen. När parkeringsplatsen anlades, tillsammans med SL, fanns en överenskommelse om
att denna plats skulle användas för pendlare och därför råder ett visst parkeringsförbud på platsen.
Parkeringsytan har betraktats som allmänplats.

Enflerdygnsparkering kan inte tillåtas på allmänplats utan behöver förläggas på kvartersmark.
Väster om järnvägen äger kommunen marken och eftersom den inte är detaljplanelagd mark är det
fastighetsägaren som beslutar om hur marken ska användas.

Båda dessa parkeringsytor är idag välutnyttjade som pendlarparkeringar och sågott som fulla under
vardagarna. Kommunstyrelseförvaltningens avdelning planering och hållbarhet har ett uppdrag om
att inventera de infartsparkeringar som finns. Det pågår även ett antal projekt för att utveckla Ösmo
och det har uppmärksammats att det finns ett behov av att seöver parkeringssituationen som
helhet i Ösmo.

Det finns möjligheter för kommunen att inrätta flerdygnsparkering väster om järnvägen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör dock bedömningen att det är inte är lämpligt att inrätta
flerdygnsparkering vid Ösmo station eftersom det kan hindra personer från att åka kollektivt och det
finns risk att det skulle användas som boendeparkering.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse uppdraget om att utreda möjligheterna att inrätta
flerdygnsparkering vid Ösmo resecentrum som avslutat.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-12-22
Protokollsutdrag, miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 4 februari 2014, § 28
Beslutsunderlag - fastigheter närmast Ösmo station, 2022-12-22

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 15(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 9/23 SBN/2023/0012/008 

Information om alternativ för personalbyggnad 
Malin Qviberg, VA- och renhållningschef, informerar muntligt.  

 

  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-17

Sida 15(23)

A u § 9/23 SBN/2023/0012/008

Information omalternativ för personalbyggnad
Malin Qviberg, VA- och renhållningschef, informerar muntligt.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 16(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 10/23 SBN/2023/0012/008 

Information om motion om parkeringsmöjligheter i 
Nynäshamns stad 
Elin Fernström, gruppchef förvaltningsstaben, informerar muntligt.  

 

  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-17

Sida 16(23)

A u § 10/23 SBN/2023/0012/008

Information om motion om parkeringsmöjligheter i
Nynäshamns stad
Elin Fernström, gruppchef förvaltningsstaben, informerar muntligt.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 17(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 11/23 SBN/2023/0011/008 

Meddelanderapport 2022.11.18 - 2023.01.06 
Arbetsutskottets 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 2022.11.18 - 2023.01.06 

 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-17

Sida 17(23)

Au§ 11/23 SBN/2023/0011/008

Meddelanderapport 2022.11.18 - 2023.01.06

Arbetsutskottets 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 2022.11.18 - 2023.01.06

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 18(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 12/23 SBN/2022/0340/061 

Inkomna e-förslag - januari 2023 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

1. E-förslag - Gör om fartguppen på Centralgatan avslås med hänvisning till att arbete pågår. 
2. E-förslag - Rondell med rödljus på Hamnvik, Estö, avslås med hänvisning till att arbete 

pågår. 
3. E-förslag - Handikappanpassa - Kamelparken, avslås med hänvisning till att arbete pågår. 
4. Förvaltningen får i uppdrag vidare utreda e-förslag - Farthinder på Lövlundsvägen. 

Ärendet 
Enligt beslut i kommunfullmäktige har e-förslag införts i Nynäshamns kommun som en form av 
medborgardialog. 
 
Inkomna e-förslag som uppfyller villkoren publiceras på kommunens hemsida där det går att rösta. 
Ome-förslaget får 30 röster eller fler fördelas det till ansvarig nämnd. E-förslaget tas om hand av 
förvaltningen och redovisas för nämnden på nästkommande nämndsammanträde. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit fyra e-förslag under perioden l november - 13 
december 2022 
 
Det inkomna e-förslaget som redovisas i januari 2023 är: 

1. E-förslag - Gör om fartguppen på Centralgatan, 45 röster 
2. E-förslag - Rondell med rödljus på Hamnvik, Estö, 54 röster 
3. E-förslag - Handikappanpassa - Kamelparken, 43 röster 
4. E-förslag - Farthinder på Lövlundsvägen, 40 röster 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Maria Gard Günster (C) yrkar att e-förslag - Gör om fartguppen på Centralgatan avslås med 
hänvisning till att arbete pågår.  

Maria Gard Günster (C) yrkar att e-förslag - Rondell med rödljus på Hamnvik, Estö, avslås med 
hänvisning till att arbete pågår. 

Maria Gard Günster (C) yrkar att e-förslag - Handikappanpassa - Kamelparken, avslås med 
hänvisning till att arbete pågår. 

Göran Bergander (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag vidare utreda e-förslag - Farthinder på 
Lövlundsvägen.  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-17

Sida 18(23)

Au§ 12/23

Inkomna e-förslag - januari 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

SBN/2022/0340/061

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
l. E-förslag - Gör om fartguppen på Centralgatan avslås med hänvisning till att arbete pågår.
2. E-förslag - Rondell med rödljus på Hamnvik, Estö, avslås med hänvisning till att arbete

pågår.
3. E-förslag - Handikappanpassa - Kamelparken, avslås med hänvisning till att arbete pågår.
4. Förvaltningen får i uppdrag vidare utreda e-förslag - Farthinder på Lövlundsvägen.

Ärendet
Enligt beslut i kommunfullmäktige har e-förslag införts i Nynäshamns kommun som en form av
medborgardialog.

Inkomna e-förslag som uppfyller villkoren publiceras på kommunens hemsida där det går att rösta.
Orne-förslaget får 30 röster eller fler fördelas det till ansvarig nämnd. E-förslaget tas om hand av
förvaltningen och redovisas för nämnden på nästkommande nämndsammanträde.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit fyra e-förslag under perioden I november - 13
december 2022

Det inkomna e-förslaget som redovisas i januari 2023 är:
l. E-förslag - Gör om fartguppen på Centralgatan, 45 röster
2. E-förslag - Rondell med rödljus på Hamnvik, Estö, 54 röster
3. E-förslag - Handikappanpassa - Kamelparken, 43 röster
4. E-förslag - Farthinder på Lövlundsvägen, 40 röster

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Yrkanden
Maria Gard Gunster (C) yrkar att e-förslag - Gör om fartguppen på Centralgatan avslås med
hänvisning till att arbete pågår.

Maria Gard Gunster (C) yrkar att e-förslag - Rondell med rödljus på Hamnvik, Estö, avslås med
hänvisning till att arbete pågår.

Maria Gard Gunster (C) yrkar att e-förslag - Handikappanpassa - Kamelparken, avslås med
hänvisning till att arbete pågår.

Göran Bergander (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag vidare utreda e-förslag - Farthinder på
Lövlundsvägen.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 19(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Propositionsordning  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning.  

1. Avslag eller bifall till Maria Gard Günsters (C) yrkande om att avslå e-förslag - Gör om 
fartguppen på Centralgatan 

2. Avslag eller bifall till Maria Gard Günsters (C) yrkande om att avslå e-förslag - Rondell med 
rödljus på Hamnvik, Estö. 

3. Avslag eller bifall till Maria Gard Günsters (C) yrkande om att avslå e-förslag - 
Handikappanpassa - Kamelparken. 

4. Avslag eller bifall till Göran Berganders (S) yrkande om att förvaltningen får i uppdrag vidare 
utreda e-förslag - Farthinder på Lövlundsvägen. 

Proposition  
Proposition 1 
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner bifall för 
Maria Gard Günsters (C) yrkande. 

Proposition 2 
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner bifall för 
Maria Gard Günsters (C) yrkande. 

Proposition 3 
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner bifall för 
Maria Gard Günsters (C) yrkande. 

Proposition 4 
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner bifall för 
Göran Berganders (S) yrkande. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beslutsunderlag 
E-förslag – Gör om fartguppen på Centralgatan, 2022-11-14 
E-förslag - Rondell med rödljus på Hamnvik, Estö med fotografi, 2022-11-14 
E-förslag - Handikappanpassa – Kamelparken, 2022-11-28   
E-förslag - Farthinder på Lövlundsvägen, 2022-11-30 
Tjänsteutlåtande, 2023-01-11 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-17

Sida 19(23)

Propositionsordning
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning.

l. Avslag eller bifall till Maria Gard Gunsters (C) yrkande om att avslå e-förslag - Gör om
fartguppen på Centralgatan

2. Avslag eller bifall till Maria Gard Gunsters (C) yrkande om att avslå e-förslag - Rondell med
rödljus på Hamnvik, Estö.

3. Avslag eller bifall till Maria Gard Gunsters (C) yrkande om att avslå e-förslag -
Handikappanpassa - Kamelparken.

4. Avslag eller bifall till Göran Berganders (S) yrkande om att förvaltningen får i uppdrag vidare
utreda e-förslag - Farthinder på Lövlundsvägen.

Proposition
Proposition 1
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner bifall för
Maria Gard Gunsters (C) yrkande.

Proposition 2
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner bifall för
Maria Gard Gunsters (C) yrkande.

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

Proposition 4
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner bifall för
Göran Berganders (S) yrkande.

Beslutsunderlag
E-förslag - Gör om fartguppen på Centralgatan, 2022-11-14
E-förslag - Rondell med rödljus på Hamnvik, Estö med fotografi, 2022-11-14
E-förslag - Handikappanpassa - Kamelparken, 2022-11-28
E-förslag - Farthinder på Lövlundsvägen, 2022-11-30
Tjänsteutlåtande, 2023-01-11

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 20(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 13/23  

Övriga frågor och medskick 
Inget noterat.  

 

  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-17

Sida 20(23)

Au§ 13/23

Övriga frågor och medskick
Inget noterat.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 21(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 14/23  

Aktuella upphandlingar och avtal 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef; Ida Olén, avdelningschef för plan och bygglov; Malin Qviberg, VA- 
och renhållningschef och Jenny Linné, förvaltningschef, informerar muntligt.  

 

  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-17

Sida 21(23)

A u § 14/23

Aktuella upphandlingar och avtal
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef; Ida Olen, avdelningschef för plan och bygglov; Malin Qviberg, VA-
och renhållningschef och Jenny Linne, förvaltningschef, informerar muntligt.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 22(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 15/23  

Personalärenden 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef; Ida Olén, avdelningschef för plan och bygglov; Malin Qviberg, VA- 
och renhållningschef och Jenny Linné, förvaltningschef, informerar muntligt. 

 

  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-17

Sida 22(23)

A u § 15/23

Personalärenden
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef; Ida Olen, avdelningschef för plan och bygglov; Malin Qviberg, VA-
och renhållningschef och Jenny Linne, förvaltningschef, informerar muntligt.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 23(23) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 16/23  

Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde för arbetsutskottet är den 24 januari 2023, kl. 9.00-12.00 

 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2023-01-17

Sida 23(23)

A u § 16/23

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde för arbetsutskottet är den 24 januari 2023, kl. 9.00-12.00

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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