
 

PROTOKOLL Sida 1(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-03-08 
Anslaget sätts upp: 2022-03-11             Anslaget tas ned: 2022-04-04 
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan 2 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort och Teams, 2022-03-08 kl. 13.00 – 16:15 

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

Övriga deltagare 
Jan Hellström, t.f. förvaltningschef  
Birgitta Larsson, trafikingenjör Via Teams, 58 - 59 
Rikard Strandberg, bygglovschef Via Teams, §§ 58-62, 73 
Ida Olén, avdelningschef plan och bygglov Via Teams 
Malin Qviberg, VA – och renhållningschef Via Teams, 63-84 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef Via Teams §§ 63-84 
Tiia Torekull, bygglovskonsult Via Teams, §§ 58-62 
Elin Elfström, planarkitekt Via Teams, §§ 63 
  

Paragrafer 
§§ 58-84 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus B, plan 2, 2022-03-10 kl. 14:00 

Underskrifter 
 
 
___________________________ 
Maria Gard Günster (C) 
Ordförande 

___________________________ 
Göran Bergander (S) 
Justerare 

 
 
  
___________________________ 
Anneli Hallberg 
Sekreterare  

  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 1(41) 

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort och Teams, 2022-03-08 kI. 13.00 - 16: 15 

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

Övriga deltagare 
Jan Hellström, t.f. förvaltningschef 
Birgitta Larsson, trafikingenjör 
Rikard Strandber , b lovschef 
Ida Olen, avdelningschef lan och bygglov 

Via Teams, 58 - 59 

Via Teams, 58-62, 73 
Via Teams 

Malin Qviberg, VA - och renhällningschef 

lovskonsult 
Elin Elfström, planarkitekt 

Via Teams, 63-84 

Via Teams 63-84 

Via Teams, 58-62 
Via Teams, §§ 63 

Paragrafer 
55 58-84 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus B, plan 2, 2022-03-10 kL. 14:00 

Underskrifter 

Maria Gard Gunster (C) 
Ordförande 

Göran Bergander (S) 
Justera re 

Anneli Hallberg 
Sekreterare 

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-03-08 
Anslaget sätts upp: 2022-03-11 Anslaget tas ned: 2022-04-04 
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan 2 

Anslag 

Underskrift - - - - - - - - - - - -  Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 2(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              
 Upprop och anmälningar om förhinder 
 Val av justerare 
§ 58/22 Fastställande av dagordning 
 Beslutspunkter 
§ 59/22 Sittesta 2:46, 2:47, 2:54, 2:26, 2:9 och 2:129, inom detaljplanen Källberga, Ösmo – 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av skola m.m. 
§ 60/22 Tillsyn fasadarbete -  
§ 61/22 Tillsyn - Ändrad användning i del av byggnaden - Apotekaren 16 
§ 62/22 Tillsyn - , påbörjat arbete utan startbesked 
§ 63/22 Programuppdrag för Planprogram Gröndal 
§ 64/22 Beslut om samråd - Detaljplan för Björsta 2:26 m.fl. 
§ 65/22 Resursdelningsavtal inom samverkansavtal GIS Södertörn 
§ 66/22 Lokal trafikföreskrift om parkering, Nynäsvägen vid Pizza house 
§ 67/22 Lokal trafikföreskrift om parkering på Nynäsvägen (7-9) 
§ 68/22 Investering GC-bana och tillgänglighetsanpassning Konsul Johnsons väg 
§ 69/22 Investering beläggning 2022 
§ 70/22 Återremiss svar på medborgarförslag om säkerheten vid busshållplatsen på väg 225 vid 

Ristomta 
§ 71/22 Tillägg till samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 
§ 72/22 Riktlinjer för samhällsbyggnadsnämndens kontaktpolitikerverksamhet samt beslut om 

kontaktpolitiker till och med 31 december 2022. 
 Informationsärenden 
§ 73/22 Information om Kängsta 1:42. 
§ 74/22 Information om planändring Plogen 4, 5, 6 & 11 
§ 75/22 Information om parkering i hamnen bakom Kroken 
§ 76/22 Information om ordförandebeslut - yttrande om laglighetsprövning enligt kommunallagen 
§ 77/22 Information om ansvar för beslut om avfallsdispens 
§ 78/22 information om samverkan VA och stadsmiljö 
§ 79/22 Information om verksamhetsberättelse 2021 och budgetdirektiv 2023-2026 
 Återkommande beslutspunkter 
§ 80/22 Inkomna e-förslag - februari 2022 
§ 81/22 Meddelanderapport 2022.01.25 - 2022.02.24 
  Avslutning 
§ 82/22 Övriga frågor och medskick 
§ 83/22 Aktuella upphandlingar och avtal 
§ 84/22 Personalfrågor 

 

Paragraferna behandlades i ordning: 58 - 62, 73, 63 - 84 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 2(41) 

Innehällsförteckning 
Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 

§ 58 /22  Fastställande av dagordning 

Beslutspunkter 

§ 59 /22  Sittesta 2:46, 2:47, 2:54, 2:26, 2:9 och 2:129, inom detaljplanen Källberga, Ösmo- 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skola m.m. 

§ 60 /22  Tillsyn fasadarbete -  

§ 61 /22  Tillsyn - Ändrad användning i del av byggnaden - Apotekaren 16 

§ 62 /22  Tillsyn - , påbörjat arbete utan startbesked 

§ 63 /22  Programuppdrag för Planprogram Gröndal 

§ 64 /22  Beslut om samråd - Detaljplan för Björsta 2:26 m.fl. 

§ 65 /22  Resursdelningsavtal inom samverkansavtal GIS Södertörn 

§ 66 /22  Lokal trafikföreskrift om parkering, Nynäsvägen vid Pizza house 

§ 67 /22  Lokal trafikföreskrift om parkering på Nynäsvägen (7-9) 

§ 68 /22  Investering GC-bana och tillgänglighetsanpassning Konsul Johnsons väg 

§ 69 /22  Investering beläggning 2022 

§ 70 /22  Återremiss svar på medborgarförslag om säkerheten vid busshållplatsen på väg 225 vid 
Ristomta 

§ 71 /22  Tillägg till samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 

§ 72 /22  Riktlinjer för samhällsbyggnadsnämndens kontaktpolitikerverksamhet samt beslut om 
kontaktpolitiker till och med 31 december 2022. 

lnformationsärenden 

§ 73 /22  Information om Kängsta 1:42. 

574/22 Information om planändring Plogen 4, 5, 6 & 11 

§ 75 /22  Information om parkering i hamnen bakom Kroken 

§ 76 /22  Information om ordförandebeslut - yttrande om laglighetsprövning enligt kommunallagen 

§ 77 /22  Information om ansvar för beslut om avfallsdispens 

§ 78 /22  information om samverkan VA och stadsmiljö 

§ 79 /22  Information om verksamhetsberättelse 2021 och budgetdirektiv 2023-2026 

Återkommande beslutspunkter 

§ 8 0 / 2 2  Inkomna e-förslag - februari 2022 

§ 8 1 / 2 2  Meddelanderapport 2022.01.25 - 2022.02.24 

Avslutning 

§ 8 2 / 2 2  Övriga frågor och medskick 

§ 8 3 / 2 2  Aktuella upphandlingar och avtal 

§ 8 4 / 2 2  Personalfrägor 

Paragraferna behandlades i ordning: 58 -62 ,  73, 63 -84  

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 3(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Upprop och anmälningar av förhinder 
Alla ordinarie ledamöter närvarar. 

Val av justerare 
Göran Bergander (S) väljs till justerare tillsammans med ordförande.   
Protokollet justeras i Kommunhus B, plan 2, 2022-03-10 kl. 14:00 

 

  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 3(41) 

Upprop och anmälningar av förhinder 
Alla ordinarie ledamöter närvarar. 

Val av justerare 
Göran Bergander (S) väljs till justerare tillsammans med ordförande. 
Protokollet justeras i Kommunhus B, plan 2, 2022-03-10 kL. 14:00 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 4(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 58/22 

Fastställande av dagordning 
Informationsärende § 73/22 Information om Kängsta 1:42 behandlas efter § 62/22 

§ 74/22 Information om planändring Plogen 4, 5, 6 & 11 utgår och behandlas under arbetsutskottet 
i april.  

Dagordningen fastställs med ovan ändring.   

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 4(41) 

A u §  58/22 

Fastställande av dagordning 
Informationsärende § 73/22 Information om Kängsta 1:42 behandlas efter § 62/22 

§ 74/22 Information om planändring Plogen 4, 5 , 6  & 11 utgår och behandlas under arbetsutskottet 
i april. 

Dagordningen fastställs med ovan ändring. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 5(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 59/22 SBN/2021/1207/232 

Sittesta 2:46, 2:47, 2:54, 2:26, 2:9 och 2:129, inom 
detaljplanen Källberga, Ösmo – Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av skola m.m. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet återremitteras för att förvaltningen 
ska ta sent inkomna underlag från entreprenören i beaktande.  

Sammanfattning och ärendets beredning   
Förvaltningen föreslår nämnden att avslå bygglovsansökan. Detta med hänsyn till att den föreslagna 
åtgärdens omfattning av avvikelser gentemot detaljplanens bestämmelser inte är obetydliga, samt 
att trafiksäkerheten inte är tillgodosedd inom bebyggelseområdet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (nämnden) mottog den 19 juli 2021 en ansökan om bygglov för 
nybyggnad av förskola, skola, administration, tillagningskök samt idrottshall. Efter en första 
granskning kunde det konstateras att ansökan var ofullständig varpå beslut om föreläggande 
meddelades Hoivatilat AB (sökande).  
 
Sökande inkom härefter den 22 december 2021 med komplettering i ärendet, varpå nämnden 
bedömde att det kvarstod brister och beslutade om att förelägga sökande om ytterligare 
kompletteringar. Efter begärda kompletteringar inkommit den 20 januari 2022 meddelades sökande 
att ansökan bedömdes var komplett.  

Nämnden skickade därefter ut ansökan på remiss till SRV Återvinning AB, Södertörns 
Brandförsvarsförbund, Södertörns Miljö och hälsoskyddsförbund, Vattenfall Eldistribution/Ellevio, 
Planenheten i Nynäshamns kommun, underrättelse till berörda sakägare och grannar samt att Mark- 
och exploatering i Nynäshamns kommun sammankallar projektgruppen inom kommunen för 
genomförandet i Samhällsbyggnadsprocessen.   

Sökande har den 23 februari 2022 beretts möjlighet att bemöta samhällsbyggnadsförvaltningens 
samlade bedömning i ärendet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov avslås för nybyggnad av förskola, skola, administration, tillagningskök samt idrottshall med 
stöd av 9 kap. 30 och 31 b § § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 

Yrkanden 
Maria Gard Günster (C) yrkar att ärendet återremitteras för att förvaltningen ska ta sent inkomna 
underlag från entreprenören i beaktande. 

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

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 5(41) 

Au§ 59/22 SBN/2021/1207/232 

Sittesta 2:46, 2:47, 2:54, 2:26, 2:9 och 2: 129, inom 
detaljplanen Källberga, Ösmo - Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av skola m.m. 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet återremitteras för att förvaltningen 
ska ta sent inkomna underlag från entreprenören i beaktande. 

Sammanfattning och ärendets beredning 
Förvaltningen föreslår nämnden att avslå bygglovsansökan. Detta med hänsyn till att den föreslagna 
åtgärdens omfattning av avvikelser gentemot detaljplanens bestämmelser inte är obetydliga, samt 
att trafiksäkerheten inte är tillgodosedd inom bebyggelseområdet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (nämnden) mottog den 19 juli 2021 en ansökan om bygglov för 
nybyggnad av förskola, skola, administration, tillagningskök samt idrottshall. Efter en första 
granskning kunde det konstateras att ansökan var ofullständig varpå beslut om föreläggande 
meddelades Hoivatilat AB (sökande). 

Sökande inkom härefter den 22 december 2021 med komplettering i ärendet, varpå nämnden 
bedömde att det kvarstod brister och beslutade om att förelägga sökande om ytterligare 
kompletteringar. Efter begärda kompletteringar inkommit den 20 januari 2022 meddelades sökande 
att ansökan bedömdes var komplett. 

Nämnden skickade därefter ut ansökan på remiss till SRV Återvinning AB, Södertörns 
Brandförsvarsförbund, Södertörns Miljö och hälsoskyddsförbund, Vattenfall Eldistribution/Ellevio, 
Planenheten i Nynäshamns kommun, underrättelse till berörda sakägare och grannar samt att Mark- 
och exploatering i Nynäshamns kommun sammankallar projektgruppen inom kommunen för 
genomföra n det i Sa mhä l Isbygg nadsprocessen. 

Sökande har den 23 februari 2022 beretts möjlighet att bemöta samhällsbyggnadsförvaltningens 
samlade bedömning i ärendet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov avslås för nybyggnad av förskola, skola, administration, tillagningskök samt idrottshall med 
stöd av 9 kap. 30 och 31 b§ § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 

Yrkanden 
Maria Gard Gunster (C) yrkar att ärendet återremitteras för att förvaltningen ska ta sent inkomna 
underlag från entreprenören i beaktande. 

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

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 6(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-23 

Handlingar som tillhör beslutet  
Ansökningsblankett som inkom den 19 juli 2021 
A-ritningar enligt ritningsföreteckning som inkom den 20 januari 2022.   

Bilagor 
1. Projektbeskrivning  
2. Brandskyddsbeskrivning  
3. Beskrivning av dagvatten  
4. Utlåtande från certifierad sakkunnig tillgänglighet  
5. Ändrings PM 
6. Yttrande från Södertörns Brandförsvarsförbund  
7. Yttrande från SRV Återvinning AB  
8. Yttrande från Vattenfall Eldistribution och Ellevio  
9. Yttrande från Planenheten  
10. Yttrande från Stadsmiljöavdelningen 
11. Yttrande från Södertörns Miljö – och hälsoskyddsförbund  

 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 6(41) 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutltande, 2022-02-23 

Handlingar som tillhör beslutet 
Ansökningsblankett som inkom den 19 juli 2021 
A-ritningar enligt ritningsföreteckning som inkom den 20 januari 2022. 

Bilagor 
l. Projektbeskrivning 
2. Brandskyddsbeskrivning 
3. Beskrivning av dagvatten 
4. Utlåtande från certifierad sakkunnig tillgänglighet 
5. Ändrings PM 
6. Yttrande från Södertörns Brandförsvarsförbund 
7. Yttrande från SRV Återvinning AB 
8. Yttrande från Vattenfall Eldistribution och Ellevio 
9. Yttrande från Planenheten 
10. Yttrande från Stadsmiljöavdelningen 
11. Yttrande från Södertörns Miljö - och hälsoskyddsförbund 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 7(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 60/22 SBN/2021/1424/221 

Tillsyn fasadarbete -  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra , person nr. , ägare 
till fastigheten , en byggsanktionsavgift om 31 588 kr (trettioen tusen 
femhundraåttioåtta kronor) för att ha påbörjat byggnadsåtgärder utan att startbesked meddelats. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen registrerade tillsynsärendet den 13 september 2021 med anledning 
av att fönsterbyte påbörjats innan startbesked meddelats. Fastighetsägaren tillskrevs och förklarade 
i sitt yttrande att han hade förlitat sig på att de konsulter som anlitats skulle ordna med de 
myndighets tillstånd som krävdes för att få påbörja bytet av fönster och övrig fasadändring. Polisens 
tillstånd för att få uppföra byggnadsställningarna erhölls den 28 juli 2021 men någon kontrollplan 
hade inte föreslagits för att erhålla startbesked. Byggnadsställningarna ställdes upp efter den 2 
augusti 2021 och när det var klart påbörjades fasadändringen. Samma dag överträdelsen 
upptäcktes den 13 september upprättades ett förslag till kontrollplan och startbesked meddelades 
den 22 september 2021.  
 
Fastighetsägaren fick sedan möjlighet att yttra sig över beräknad byggsanktionsavgift och invände 
då mot beräkningsgrunden och att avgiften inte stod i rimlig proportion till överträdelsen då ingen 
skada skett och helt utan uppsåt. Beräkningsgrunden har ändrats i enlighet med invändningen. 
 
Kommunicering och yttranden                                                                          
Tillsynsmyndigheten ska ge den som anspråket riktas mot tillfälle att yttra sig, innan beslut om 
byggsanktionsavgift fattas enligt 11 kap 58 § PBL. 
 
2021-11-02 fastighetsägaren tillskrivs med anledning av överträdelsen 
2021-11-26 fastighetsägaren inkommer med en förklaring 
2021-11-28 fastighetsägaren informeras om att en byggsanktionsavgift kommer att tas ut och gavs 
möjlighet att yttra sig över avgiften  
2022-01-03 och 2022-01-31 yttrar sig fastighetsägaren över beräkningsgrunden 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra , person nr. , ägare 
till fastigheten , en byggsanktionsavgift om 31 588 kr (trettioen tusen 
femhundraåttioåtta kronor) för att ha påbörjat byggnadsåtgärder utan att startbesked meddelats. 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Au§ 60/22 

Tillsyn fasadarbete -  

SBN/2021/1424/221 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra  person nr. , ägare 
till fastigheten , en byggsanktionsavgift om 31 588 kr (trettioen tusen 
femhundraättioätta kronor) för att ha päbörjat byggnadsätgärder utan att startbesked meddelats. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen registrerade tillsynsärendet den 13 september 2021 med anledning 
av att fönsterbyte påbörjats innan startbesked meddelats. Fastighetsägaren tillskrevs och förklarade 
i sitt yttrande att han hade förlitat sig på att de konsulter som anlitats skulle ordna med de 
myndighets tillstånd som krävdes för att få påbörja bytet av fönster och övrig fasadändring. Polisens 
tillstånd för att få uppföra byggnadsställningarna erhölls den 28 juli 2021 men någon kontrollplan 
hade inte föreslagits för att erhålla startbesked. Byggnadsställningarna ställdes upp efter den 2 
augusti 2021 och när det var klart påbörjades fasadändringen. Samma dag överträdelsen 
upptäcktes den 13 september upprättades ett förslag till kontrollplan och startbesked meddelades 
den 22 september 2021. 

Fastighetsägaren fick sedan möjlighet att yttra sig över beräknad byggsanktionsavgift och invände 
då mot beräkningsgrunden och att avgiften inte stod i rimlig proportion till överträdelsen då ingen 
skada skett och helt utan uppsåt. Beräkningsgrunden har ändrats i enlighet med invändningen. 

Kommunicering och yttranden 
Tillsynsmyndigheten ska ge den som anspråket riktas mot tillfälle att yttra sig, innan beslut om 
byggsanktionsavgift fattas enligt 11 kap 58 § PBL. 

2021-11-02 fastighetsägaren tillskrivs med anledning av överträdelsen 
2021-11-26 fastighetsägaren inkommer med en förklaring 
2021-11-28 fastighetsägaren informeras om att en byggsanktionsavgift kommer att tas ut och gavs 
möjlighet att yttra sig över avgiften 
2022-01-03 0ch 2022-01-31 yttrar sig fastighetsägaren över beräkningsgrunden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra  person nr. , ägare 
till fastigheten , en byggsanktionsavgift om 31 588 kr (trettioen tusen 
femhundraättioätta kronor) för att ha päbörjat byggnadsätgärder utan att startbesked meddelats. 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-09 
Startbesked 2021-09-22 
Kontrollplan 2021-09-13 
Tillsynsanmälan 2021-09-13 
Tillstånd för byggnadsställning 2021-07-28 
Bygglov 2021-03-10 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlätande, 2022-02-09 
Startbesked 2021-09-22 
Kontrollplan 2021-09-13 
Tillsynsanmälan 2021-09-13 
Tillstånd för byggnadsställning 2021-07-28 
Bygglov 2021-03-10 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 9(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 61/22 SBN/2021/1425/221 

Tillsyn - Ändrad användning i del av byggnaden - Apotekaren 
16 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra U&P Bostäder i Nynäs AB, organisations nr. 556940-
2950, ägare till fastigheten Apotekaren 16, en byggsanktionsavgift om 87 543 kr (åttiosjutusen 
femhundrafyrtiotre kronor) på den grunden att bygglovspliktig byggnadsåtgärd har påbörjats utan 
att startbesked meddelats. 

Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att detta beslut mottagits, enligt 11 
kap 61 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Detta beslut har fattats med stöd av 11 kap 5, 51, 53, 53 a och 57 §§ PBL och 9 kap 8 § 3 plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 13 september 2021 kännedom om att byggnadsåtgärden 
att ändra användningen av kontorslokal till bageri med servering hade påbörjats utan att 
startbesked meddelats. Fastighetsägaren har förklarat att U&P Bostäder i Nynäs AB har anlitat 
kontrollansvarig (KA) och byggprojektledare  i flera andra projekt i kommunen utan 
problem och menar att det var KAs ansvar att driva projektet.  har inte uppfattat att det 
var hans ansvar men fastighetsägaren trodde att allt var i sin ordning vid byggstart. När det 
upptäcktes att startbesked saknades togs kontakt med bygglovshandläggaren för ett tekniskt 
samråd på plats. Startbesked erhölls dagen efter och ett slutsamråd hölls sedan den 29 september 
2021 och därefter gavs slutbesked den 30 september 2021. 
 
Fastighetsägaren anför i ett senare yttrande den 29 december 2021 att det var deras ”konsult” som 
missade startbeskedet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra U&P Bostäder i Nynäs AB, organisations nr. 556940-
2950, ägare till fastigheten Apotekaren 16, en byggsanktionsavgift om 87 543 kr (åttiosjutusen 
femhundrafyrtiotre kronor) på den grunden att bygglovspliktig byggnadsåtgärd har påbörjats utan 
att startbesked meddelats. 

Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att detta beslut mottagits, enligt 11 
kap 61 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Detta beslut har fattats med stöd av 11 kap 5, 51, 53, 53 a och 57 §§ PBL och 9 kap 8 § 3 plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF. 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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A u §  61/22 SBN/2021/1425/221 

Tillsyn - Ändrad användning i del av byggnaden - Apotekaren 
16 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra U&P Bostäder i Nynäs AB, organisations nr. 556940- 
2950, ägare till fastigheten Apotekaren 16, en byggsanktionsavgift om 87 543 kr (ättiosjutusen 
femhundrafyrtiotre kronor) på den grunden att bygglovspliktig byggnadsätgärd har påbörjats utan 
att startbesked meddelats. 

Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att detta beslut mottagits, enligt 11 
kap 61 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Detta beslut har fattats med stöd av 11 kap 5, 51, 53, 53 a och 57 §§ PBL och 9 kap 8 § 3 plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 13 september 2021 kännedom om att byggnadsåtgärden 
att ändra användningen av kontorslokal till bageri med servering hade påbörjats utan att 
startbesked meddelats. Fastighetsägaren har förklarat att U&P Bostäder i Nynäs AB har anlitat 
kontrollansvarig (KA) och byggprojektledare  i flera andra projekt i kommunen utan 
problem och menar att det var KAs ansvar att driva projektet.  har inte uppfattat att det 
var hans ansvar men fastighetsägaren trodde att allt var i sin ordning vid byggstart. När det 
upptäcktes att startbesked saknades togs kontakt med bygglovshandläggaren för ett tekniskt 
samråd på plats. Startbesked erhölls dagen efter och ett slutsamråd hölls sedan den 29 september 
2021 och därefter gavs slutbesked den 30 september 2021. 

Fastighetsägaren anför i ett senare yttrande den 29 december 2021 att det var deras ''konsult" som 
missade startbeskedet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra U&P Bostäder i Nynäs AB, organisations nr. 556940- 
2950, ägare till fastigheten Apotekaren 16, en byggsanktionsavgift om 87 543 kr (ättiosjutusen 
femhundrafyrtiotre kronor) på den grunden att bygglovspliktig byggnadsätgärd har påbörjats utan 
att startbesked meddelats. 

Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att detta beslut mottagits, enligt 11 
kap 61 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Detta beslut har fattats med stöd av 11 kap 5, 51, 53, 53 a och 57 §§ PBL och 9 kap 8 § 3 plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF. 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-22 
Förklaring 2021-11-16, Bil 1 
Yttrande 2021-12-29, Bil 2  
Beräkningsunderlag – byggsanktionsavgift SBN/2021/1425/221 - 8 
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Besi utsu nderlag 
Tjänsteutlätande, 2022-02-22 
Förklaring 2021-11-16, Bil l 
Yttrande 2021-12-29, Bil 2 
Beräkningsunderlag - byggsanktionsavgift SBN/2021/1425/221 - 8 
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Au § 62/22 SBN/2021/1453/221 

Tillsyn - , påbörjat arbete utan startbesked 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra , personnr. , ägare till 
fastigheten , en byggsanktionsavgift om 63 840 kr (sextiotretusen åttahundrafyrtio 
kronor) på den grunden att byggnadsåtgärder har påbörjats utan att startbesked meddelats. 
 
Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att detta beslut mottagits, enligt 11 
kap 61 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
 
Detta beslut har fattats med stöd av 11 kap 5, 51, 53, 53a och 57 §§ PBL och 9 kap 6 § 1 p plan- 
och byggförordningen (2011:338), PBL 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 17 september 2021 kännedom om att nybyggnation av 
enbostadshuset hade påbörjats utan startbesked. Den nya kontrollansvariga (KA) Daniel Östlund 
hade upptäckte detta i samband med att han hade tagit kontakt med byggherren  för 
att boka in ett tekniskt samråd (tidigare kontrollansvarig hade avsagt sig uppdraget den 12 oktober 
2020). Ett tekniskt samråd hölls sedan digitalt den 14 oktober 2021 och startbesked gavs den 18 
oktober 2021. 
 
Bygglovet avser nybyggnation av ett enbostadshus i två våningar med placering på samma plats 
som ett befintligt mindre bostadshus. Innan nybyggnation kunde påbörjas skulle befintligt hus rivas 
enligt bygglovet. Samtidigt skulle fem mindre komplementbyggnader rivas. Under ett 
arbetsplatsbesök den 3 februari 2022 i närvaro av byggherre, KA och bygglovhandläggare 
upptäcktes att nybyggnationen har skett runt om och ovanför det befintliga huset som skulle ha 
rivits. Byggherren bor med sin familj i det mindre huset som finns inuti nybyggnationen. Då 
åtgärderna strider mot bygglovet förbjöds byggherren vid vite att fortsätta arbetet den 15 februari 
2022 (SBN/2021/1453/221-8). Förbudet gäller omedelbart och kommer att hävas när befintligt 
bostadshus har rivits i enlighet med bygglovet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra , personnr. , ägare till 
fastigheten , en byggsanktionsavgift om 63 840 kr (sextiotretusen åttahundrafyrtio 
kronor) på den grunden att byggnadsåtgärder har påbörjats utan att startbesked meddelats. 
 
Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att detta beslut mottagits, enligt 11 
kap 61 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
 
Detta beslut har fattats med stöd av 11 kap 5, 51, 53, 53a och 57 §§ PBL och 9 kap 6 § 1 p plan- 
och byggförordningen (2011:338), PBL 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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A u §  62/22 SBN/2021/1453/221 

Tillsyn - , påbörjat arbete utan startbesked 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra , personnr. , ägare till 
fastigheten , en byggsanktionsavgift om 63 840 kr (sextiotretusen ättahundrafyrtio 
kronor) på den grunden att byggnadsätgärder har påbörjats utan att startbesked meddelats. 

Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att detta beslut mottagits, enligt 11 
kap 61 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

Detta beslut har fattats med stöd av 11 kap 5, 51, 53, 53a och 57 §§ PBL och 9 kap 6 § l p plan- 
och byggförordningen (2011:338), PBL 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 17 september 2021 kännedom om att nybyggnation av 
enbostadshuset hade påbörjats utan startbesked. Den nya kontrollansvariga (KA) Daniel Östlund 
hade upptäckte detta i samband med att han hade tagit kontakt med byggherren  för 
att boka in ett tekniskt samråd (tidigare kontrollansvarig hade avsagt sig uppdraget den 12 oktober 
2020). Ett tekniskt samråd hölls sedan digitalt den 14 oktober 2021 och startbesked gavs den 18 
oktober 2021. 

Bygglovet avser nybyggnation av ett enbostadshus i två våningar med placering på samma plats 
som ett befintligt mindre bostadshus. Innan nybyggnation kunde påbörjas skulle befintligt hus rivas 
enligt bygglovet. Samtidigt skulle fem mindre komplementbyggnader rivas. Under ett 
arbetsplatsbesök den 3 februari 2022 i närvaro av byggherre, KA och bygglovhandläggare 
upptäcktes att nybyggnationen har skett runt om och ovanför det befintliga huset som skulle ha 
rivits. Byggherren bor med sin familj i det mindre huset som finns inuti nybyggnationen. Då 
åtgärderna strider mot bygglovet förbjöds byggherren vid vite att fortsätta arbetet den 15 februari 
2022 (SBN/2021/1453/221-8). Förbudet gäller omedelbart och kommer att hävas när befintligt 
bostadshus har rivits i enlighet med bygglovet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra , personnr. , ägare till 
fastigheten , en byggsanktionsavgift om 63 840 kr (sextiotretusen ättahundrafyrtio 
kronor) på den grunden att byggnadsätgärder har påbörjats utan att startbesked meddelats. 

Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att detta beslut mottagits, enligt 11 
kap 61 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

Detta beslut har fattats med stöd av 11 kap 5, 51, 53, 53a och 57 §§ PBL och 9 kap 6 § l p plan- 
och byggförordningen (2011:338), PBL 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-21 
Tillsynsanmälan 2021-09-17 
Förklaring 2021-11-17 
Fotografier (3) 
Beräkningsunderlag – byggsanktionsavgift  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlätande, 2022-02-21 
Tillsynsanmälan 2021-09-17 
Förklaring 2021-11-17 
Fotografier (3) 
Beräkningsunderlag - byggsanktionsavgift 
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Au § 63/22 SBN/2021/1325/214 

Programuppdrag för Planprogram Gröndal 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja 
arbetet med planprogram Gröndal 

Ärendet 
Nynäshamnsbostäder inkom den 11 augusti 2020 från till kommunstyrelseförvaltningen med en 
ansökan om planbesked gällande sin fastighet Nynäshamn 2:90. Fastigheten ligger längs Idunvägen 
och på platsen finns idag en panncentral. Enligt ansökan önskar fastighetsägaren att utveckla 
platsen med bostäder. Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade i juni 2021 om positivt planbesked 
för fastigheten under förutsättning att ett planprogram tas fram för att samordna de övergripande 
frågorna inom området. Sedan tidigare finns ett positivt planbesked för ytterligare en fastighet i 
området, Humlan 8 som ägs av Amasten Nynäshamn AB. Positivt besked gavs av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden) i maj 2017. Ansökan omfattar 
förtätning av fastigheten med ytterligare bostäder. Fastighetsägaren har velat avvakta vidare 
utveckling i området innan planarbete påbörjas. 

Planeringschefen har varit i kontakt med Amasten samt ytterligare en fastighetsägare i området, 
HSB Södertörn, för att efterhöra om intresse finns att ingå i arbetet med ett planprogram för 
området. HSB Södertörn äger två obebyggda fastigheter intill Fröjas väg. Fastighetsägarna har 
återkommit med positivt besked.  

De fastigheter som preliminärt föreslås ingå i programområdet är fastigheterna Humlan 8 
(Amasten), Nynäshamn 2:90 (Nynäshamnsbostäder) och Fjärilen 8 och 10 (HSB Södertörn). Även 
Humlan 10 och del av Nynäshamn 2:1 som är i kommunal ägo föreslås ingå i programområdet. 
Programområdets exakta avgränsning tas fram under arbetets gång. Inom området finns ytterligare 
fastigheter som kan komma att beröras av arbetet med planprogrammet. Dessa är: Biet 2 
(Nynäshamnsbostäder), Fjärilen 12 (HSB Brf fjärilen nr 2), Fjärilen 13 (HSB Södertörn) samt 
Nynäshamn 2:92 och 2:93 (Nynäshamns elektriska AB).  

Nästa steg i processen är politiskt beslut om programuppdrag för att ge förvaltningen i uppdrag att 
påbörja arbetet med planprogrammet. Kostnaden för planprogrammet föreslås fördelas lika mellan 
kommunen (kommunstyrelseförvaltningen, avdelningen planering och hållbarhet), 
Nynäshamnsbostäder, HSB Södertörn och Amasten.  

Den totala kostnaden för programarbetet (timkostnader internt på förvaltningen samt kostnader för 
utredningar) uppskattas till cirka 2,2 miljoner kronor. Med en jämn fördelning mellan de fyra 
aktörerna innebär det en uppskattad kostnad på 550 000 kr för kommunen för åren 2022 och 2023.  

Genomförandet av efterföljande detaljplaner, som planprogrammet syftar till att sätta ramarna för, 
kommer kräva investeringar i kommunal infrastruktur avseende exempelvis åtgärder i befintliga 
gator samt befintliga VA-ledningar då dessa är gamla och behöver bytas ut. Avsikten är att under 
programarbetet ta fram tidiga uppskattningar vad gäller behovet av kommunala investeringar.     

Programområdet ligger i närheten av pendeltågsstationen Gröndal och busshållplats finns inom 
programområdet. Gröndalsskolan ligger precis intill programområdet. Avstånd till kommersiell 
service vid Nynäshamn centrum är en knapp kilometer. 

I kommunens översiktsplan (ÖP) antagen av kommunfullmäktige 17 oktober 2012 (Kf §207) anges 
att utveckling av bostäder och verksamheter ska ske både genom förtätning och nytillkommande 
exploatering i anslutning till befintlig bebyggelse, infrastruktur och rekreation. 
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A u §  63/22 

Programuppdrag för Planprogram Gröndal 

SBN/2021/1325/214 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja 
arbetet med planprogram Gröndal 

Ärendet 
Nynäshamnsbostäder inkom den 11 augusti 2020 från till kommunstyrelseförvaltningen med en 
ansökan om planbesked gällande sin fastighet Nynäshamn 2:90. Fastigheten ligger längs Idunvägen 
och på platsen finns idag en panncentral. Enligt ansökan önskar fastighetsägaren att utveckla 
platsen med bostäder. Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade i juni 2021 om positivt planbesked 
för fastigheten under förutsättning att ett planprogram tas fram för att samordna de övergripande 
frågorna inom området. Sedan tidigare finns ett positivt planbesked för ytterligare en fastighet i 
området, Humlan 8 som ägs av Arnasten Nynäshamn AB. Positivt besked gavs av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden) i maj 2017. Ansökan omfattar 
förtätning av fastigheten med ytterligare bostäder. Fastighetsägaren har velat avvakta vidare 
utveckling i området innan planarbete påbörjas. 

Planeringschefen har varit i kontakt med Arnasten samt ytterligare en fastighetsägare i området, 
HSB Södertörn, för att efterhöra om intresse finns att ingå i arbetet med ett planprogram för 
området. HSB Södertörn äger två obebyggda fastigheter intill Fröjas väg. Fastighetsägarna har 
återkommit med positivt besked. 

De fastigheter som preliminärt föreslås ingå i programområdet är fastigheterna Humlan 8 
(Arnasten), Nynäshamn 2:90 (Nynäshamnsbostäder) och Fjärilen 8 och 10 (HSB Södertörn). Även 
Humlan 10 och del av Nynäshamn 2: l som är i kommunal ägo föreslås ingå i programområdet. 
Programområdets exakta avgränsning tas fram under arbetets gång. Inom området finns ytterligare 
fastigheter som kan komma att beröras av arbetet med planprogrammet. Dessa är: Biet 2 
(Nynäshamnsbostäder), Fjärilen 12 (HSB Brf fjärilen nr 2), Fjärilen 13 (HSB Södertörn) samt 
Nynäshamn 2:92 och 2:93 (Nynäshamns elektriska AB). 

Nästa steg i processen är politiskt beslut om programuppdrag för att ge förvaltningen i uppdrag att 
påbörja arbetet med planprogrammet. Kostnaden för planprogrammet föreslås fördelas lika mellan 
kommunen (kommunstyrelseförvaltningen, avdelningen planering och hällbarhet), 
Nynäshamnsbostäder, HSB Södertörn och Arnasten. 

Den totala kostnaden för programarbetet (timkostnader internt på förvaltningen samt kostnader för 
utredningar) uppskattas till cirka 2,2 miljoner kronor. Med en jämn fördelning mellan de fyra 
aktörerna innebär det en uppskattad kostnad på 550 000 kr för kommunen för åren 2022 och 2023. 

Genomförandet av efterföljande detaljplaner, som planprogrammet syftar till att sätta ramarna för, 
kommer kräva investeringar i kommunal infrastruktur avseende exempelvis åtgärder i befintliga 
gator samt befintliga VA-ledningar då dessa är gamla och behöver bytas ut. Avsikten är att under 
programarbetet ta fram tidiga uppskattningar vad gäller behovet av kommunala investeringar. 

Programområdet ligger i närheten av pendeltägsstationen Gröndal och busshällplats finns inom 
programområdet. Gröndalsskolan ligger precis intill programområdet. Avstånd till kommersiell 
service vid Nynäshamn centrum är en knapp kilometer. 

I kommunens översiktsplan (ÖP) antagen av kommunfullmäktige 17 oktober 2012 (Kf §207) anges 
att utveckling av bostäder och verksamheter ska ske både genom förtätning och nytillkommande 
exploatering i anslutning till befintlig bebyggelse, infrastruktur och rekreation. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 14(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

I fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för Nynäshamns stad, Småstaden vid havet, antagen 11 
juli 2017, är området utpekat som ett utvecklingsområde för bostäder. Området är utpekat som en 
del av Blandstaden. Blandstaden är tänkt att utvecklas med fler bostäder, handels- och 
serviceverksamheter och ska bidra till att skapa mer stadsmässiga miljöer i Nynäshamns stad. 
Bebyggelsen ska vara tät och varierad för att skapa levande miljöer. Järnvägen utgör en barriär i 
området och effekterna av den behöver överbryggas. Blandstaden ska integreras med stadskärnan 
och hamnstaden och komplettera staden med handel, service och mötesplatser. Allmänna ytor och 
gator ska präglas av en tydlig offentlig och stadsmässig karaktär. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja 
arbetet med planprogram Gröndal 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-23  
Start-PM  
 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 14(41) 

I fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för Nynäshamns stad, Småstaden vid havet, antagen 11 
juli 2017, är området utpekat som ett utvecklingsomräde för bostäder. Området är utpekat som en 
del av Blandstaden. Blandstaden är tänkt att utvecklas med fler bostäder, handels- och 
serviceverksamheter och ska bidra till att skapa mer stadsmässiga miljöer i Nynäshamns stad. 
Bebyggelsen ska vara tät och varierad för att skapa levande miljöer. Järnvägen utgör en barriär i 
området och effekterna av den behöver överbryggas. Blandstaden ska integreras med stadskärnan 
och hamnstaden och komplettera staden med handel, service och mötesplatser. Allmänna ytor och 
gator ska präglas av en tydlig offentlig och stadsmässig karaktär. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja 
arbetet med planprogram Gröndal 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutltande, 2022-02-23 
Start-PM 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 15(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 64/22 MSN/2020/1021/214 

Beslut om samråd - Detaljplan för Björsta 2:26 m.fl. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att förslaget till ändring av detaljplan för Björsta 2:26 m.fl. 
skickas ut på samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) 

Ärendet 
Arbetet med ändringen av detaljplanen påbörjades hösten 2021 efter att planuppdrag beslutats av 
samhällsbyggnadsnämnden den 18 maj 2021. Planuppdraget föregicks av ett beslut om positivt 
planbesked i kommunstyrelsen den 19 maj 2020. 
 
Planen omfattar gällande detaljplan 861 som möjliggör ny bostadsbebyggelse i Björsta. Syftet med 
ändringen av detaljplanen är att justera regleringen av de planerade bostädernas byggnadsarea från 
ett bestämt antal kvadratmeter per fastighet till en procentsats av fastighetens area. Anledningen till 
detta är att möjliggöra en fastighetsreglering där flera bostadshus kan placeras inom samma 
fastighet. Exploateringsgraden för bostadskvarteren varierar mellan 25 och 40 % av fastighetsarean, 
vilket ger samma totala exploateringsgrad inom planområdet som i gällande detaljplan 861. Kravet 
på friliggande hus tas bort för tre bostadskvarter för att skapa en större flexibilitet och möjliggöra 
uppförande av parhus i kvarteren. 
 
Gestaltningsbestämmelser för bostädernas tak och fasadkulörer utgår och ersätts med en ny 
gestaltningsbestämmelse för fasadkulörer. I gällande detaljplan 861 anges att fasader ska utföras i 
mörkgrå eller svart färg alternativt obehandlat trä, medan takmaterial ska vara svart plåt eller svart 
papp. I det aktuella bebyggelseförslaget föreslås istället fasadkulörer i varmgrå, grågröna och svarta 
nyanser eller naturfärgat trä. Bestämmelse om takets utformning och färgsättning utgår för att 
skapa en större flexibilitet i linje med de justerade fasadkulörerna. 
 
Tillägg har även gjorts till villkorsbestämmelse för bygglov för bostäder inom två kvarter som är 
beroende av bullerskydd från kvarteret planlagt för handel, kontor, småindustri och lager (HKJU). 
Bestämmelsen har förtydligats att HKJU-kvarteret behöver byggas ut till den grad att 
trafikbullerkraven för bostäderna klaras. 
 
Nya buller- och dagvattenutredningar har tagits fram för ändringen av detaljplanen. 
Det bedöms inte att behov finns för en miljökonsekvensbeskrivning i detta fall, då ändringen av 
detaljplanen inte medför några förändringar som påverkar miljön negativt. Samma bedömning 
gjordes för detaljplan 861. Ett genomförande av ändring av detaljplan kommer därmed inte att 
medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 4 kap. 34 § PBL eller 6 kap. 11-18 §§ MB. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att förslaget till ändring av detaljplan för Björsta 2:26 m.fl. 
skickas ut på samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 15(41) 

A u §  64/22 MSN/2020/ 1021/214 

Beslut om samråd - Detaljplan för Björsta 2:26 m.fl. 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att förslaget till ändring av detaljplan för Björsta 2:26 m.fl. 
skickas ut på samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) 

Ärendet 
Arbetet med ändringen av detaljplanen påbörjades hösten 2021 efter att planuppdrag beslutats av 
samhällsbyggnadsnämnden den 18 maj 2021. Planuppdraget föregicks av ett beslut om positivt 
planbesked i kommunstyrelsen den 19 maj 2020. 

Planen omfattar gällande detaljplan 861 som möjliggör ny bostadsbebyggelse i Björsta. Syftet med 
ändringen av detaljplanen är att justera regleringen av de planerade bostädernas byggnadsarea från 
ett bestämt antal kvadratmeter per fastighet till en procentsats av fastighetens area. Anledningen till 
detta är att möjliggöra en fastighetsreglering där flera bostadshus kan placeras inom samma 
fastighet. Exploateringsgraden för bostadskvarteren varierar mellan 25 och 40 % av fastighetsarean, 
vilket ger samma totala exploateringsgrad inom planområdet som i gällande detaljplan 861. Kravet 
på friliggande hus tas bort för tre bostadskvarter för att skapa en större flexibilitet och möjliggöra 
uppförande av parhus i kvarteren. 

Gestaltningsbestämmelser för bostädernas tak och fasadkulörer utgår och ersätts med en ny 
gestaltningsbestämmelse för fasadkulörer. I gällande detaljplan 861 anges att fasader ska utföras i 
mörkgrå eller svart färg alternativt obehandlat trä, medan takmaterial ska vara svart plåt eller svart 
papp. I det aktuella bebyggelseförslaget föreslås istället fasadkulörer i varmgrå, grågröna och svarta 
nyanser eller naturfärgat trä. Bestämmelse om takets utformning och färgsättning utgår för att 
skapa en större flexibilitet i linje med de justerade fasadkulörerna. 

Tillägg har även gjorts till villkorsbestämmelse för bygglov för bostäder inom två kvarter som är 
beroende av bullerskydd från kvarteret planlagt för handel, kontor, småindustri och lager (HKJU). 
Bestämmelsen har förtydligats att HKJU-kvarteret behöver byggas ut till den grad att 
trafikbullerkraven för bostäderna klaras. 

Nya buller- och dagvattenutredningar har tagits fram för ändringen av detaljplanen. 
Det bedöms inte att behov finns för en miljökonsekvensbeskrivning i detta fall, då ändringen av 
detaljplanen inte medför några förändringar som påverkar miljön negativt. Samma bedömning 
gjordes för detaljplan 861. Ett genomförande av ändring av detaljplan kommer därmed inte att 
medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 4 kap. 34 § PBL eller 6 kap. 11-18 §§ MB. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att förslaget till ändring av detaljplan för Björsta 2:26 m.fl. 
skickas ut på samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 16(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-01 
Plankarta 
Planbeskrivning 

 

 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 16(41) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlätande, 2022-03-01 
Plankarta 
Planbeskrivning 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 17(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 65/22 MSN/2012/0930/243 

Resursdelningsavtal inom samverkansavtal GIS Södertörn 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna avtalet som en avtalssamverkan (9 kap. 37 § 
kommunallagen) mellan Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) gällande samarbete inom mät- och kart- och GIS-
verksamheterna.  

Ärendet 
Åtta kommuner på Södertörn (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 
Södertälje och Tyresö) har sedan 2006 ett samarbete kring geografisk information. Kommunerna 
har gemensamt upphandlat flera kartbaserade verksamhetssystem och webbkarta. Kommunerna har 
också en gemensam förvaltningsorganisation för de aktuella systemen.  
 
Kommunerna ser nu möjligheter med att teckna ett avtal, en avtalssamverkan (9 kap. 37 § 
kommunallagen) kallat resursdelningsavtal, som reglerar hur kommunerna ska kunna bistå varandra 
när det föreligger under- respektive överkapacitet avseende utförandet av vissa mät-, kart- och GIS-
tjänster. Avtalet har delvis samma innehåll som ett gällande avtal mellan Huddinge och Botkyrka 
kommuner och ska ersätta detta. 
 
Syftet är att servicenivån till kommunernas medborgare och företagare ska öka till följd av 
samarbetet. 
 
Respektive kommun ska, på förfrågan, kunna utföra tjänster åt en annan Södertörnskommun. En 
kommun ska inte vara skyldig att utföra tjänster åt en annan kommun. 
 
Tjänster som utförs enligt avtalet ska ersättas av den beställande kommunen med samma avgift 
som den utförande kommunen debiterar enskilda enligt den kommunens taxa, plus moms. Vid avrop 
kan de ingående parterna komma överens om en tillkommande ersättning för eventuella extra 
kostnader, till exempel för att täcka kostnaden för en längre resväg hos den som utför uppdraget. 
För det fall en fast avgift inte kan räknas ut med stöd av taxan ska ersättningen motsvara den 
timavgift som anges i taxan, plus moms.   
  
Avtalet bedöms vara kostnadseffektivt jämfört med andra möjliga lösningar. Det kommer också att 
vara utvecklande för kommunernas medarbetare. 
 
Avtalsbilagor som färdigställs till tecknandet av resursdelningsavtalet är personuppgiftsbiträdesavtal 
med instruktion där att varje kommun tecknar avtal som personuppgiftsansvarig och 
personuppgiftsbiträde samt bilaga med rutin för tillämpning av resursdelningsavtalet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna avtalet som en avtalssamverkan (9 kap. 37 § 
kommunallagen) mellan Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) gällande samarbete inom mät- och kart- och GIS-
verksamheterna.  
 

 
 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 17(41) 

Au§ 65/22 MSN/2012/0930/24 3 

Resursdelningsavtal inom samverkansavtal GIS Södertörn 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna avtalet som en avtalssamverkan (9 kap. 37 § 
kommunallagen) mellan Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) gällande samarbete inom mät- och kart- och GIS- 
verksa m hete rna. 

Ärendet 
Åtta kommuner på Södertörn (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 
Södertälje och Tyresö) har sedan 2006 ett samarbete kring geografisk information. Kommunerna 
har gemensamt upphandlat flera kartbaserade verksamhetssystem och webbkarta. Kommunerna har 
också en gemensam förvaltningsorganisation för de aktuella systemen. 

Kommunerna ser nu möjligheter med att teckna ett avtal, en avtalssamverkan (9 kap. 37 § 
kommunallagen) kallat resursdelningsavtal, som reglerar hur kommunerna ska kunna bistå varandra 
när det föreligger under- respektive överkapacitet avseende utförandet av vissa mät-, kart- och GIS- 
tjänster. Avtalet har delvis samma innehåll som ett gällande avtal mellan Huddinge och Botkyrka 
kommuner och ska ersätta detta. 

Syftet är att servicenivån till kommunernas medborgare och företagare ska öka till följd av 
sa ma rbetet. 

Respektive kommun ska, på förfrågan, kunna utföra tjänster åt en annan Södertörnskommun. En 
kommun ska inte vara skyldig att utföra tjänster åt en annan kommun. 

Tjänster som utförs enligt avtalet ska ersättas av den beställande kommunen med samma avgift 
som den utförande kommunen debiterar enskilda enligt den kommunens taxa, plus moms. Vid avrop 
kan de ingående parterna komma överens om en tillkommande ersättning för eventuella extra 
kostnader, till exempel för att täcka kostnaden för en längre resväg hos den som utför uppdraget. 
För det fall en fast avgift inte kan räknas ut med stöd av taxan ska ersättningen motsvara den 
timavgift som anges i taxan, plus moms. 

Avtalet bedöms vara kostnadseffektivt jämfört med andra möjliga lösningar. Det kommer också att 
vara utvecklande för kommunernas medarbetare. 

Avtalsbilagor som färdigställs till tecknandet av resursdelningsavtalet är personuppgiftsbiträdesavtal 
med instruktion där att varje kommun tecknar avtal som personuppgiftsansvarig och 
personuppgiftsbiträde samt bilaga med rutin för tillämpning av resursdelningsavtalet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna avtalet som en avtalssamverkan (9 kap. 37 § 
kommunallagen) mellan Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) gällande samarbete inom mät- och kart- och GIS- 
verksa m hete rna. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 18(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-25 
Avtal resursdelning Södertörn 

 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 18(41) 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlätande, 2022-02-25 
Avtal resursdelning Södertörn 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 19(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 66/22 SBN/2021/0315/511 

Lokal trafikföreskrift om parkering, Nynäsvägen vid Pizza 
house 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 
1. På Nynäsvägens nordöstra sida mellan 60 meter och 110 meter norr Sandtorpsvägen får fordon 
parkeras under högst 1 timme i följd. Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det förbjudet att stanna 
eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276) 
2. Tillåtelsen att parkera gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 10 och 
22, vardag före sön- och helgdag mellan klockan 10 och 22 samt sön- och helgdag mellan klockan 
11 och 22. Övrig tid är parkering tillåten. 
3. Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas 
4. Häva kommunens lokala trafikföreskrift nr 0192 2007:015 om parkering på Nynäsvägen 
5. Föreskriften ska träda i kraft den 4 april 2022 
5. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrifter i enlighet med nämndens beslut 

Ärendet 
Verksamheten har framfört önskemål att parkering ska tidsbegränsas till 1 timme för att öka 
omsättningen av parkerade fordon. Fordon som parkerar längre tid hindrar andra kunder att hitta 
ledig plats. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 
1. På Nynäsvägens nordöstra sida mellan 60 meter och 110 meter norr Sandtorpsvägen får fordon 
parkeras under högst 1 timme i följd. Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det förbjudet att stanna 
eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276) 
2. Tillåtelsen att parkera gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 10 och 
22, vardag före sön- och helgdag mellan klockan 10 och 22 samt sön- och helgdag mellan klockan 
11 och 22. Övrig tid är parkering tillåten. 
3. Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas 
4. Häva kommunens lokala trafikföreskrift nr 0192 2007:015 om parkering på Nynäsvägen 
5. Föreskriften ska träda i kraft den 4 april 2022 
5. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrifter i enlighet med nämndens beslut 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-24 
Karta 

 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 19(41) 

A u §  66/22 SBN/2021/0315/511 

Lokal trafikföreskrift om parkering, Nynäsvägen vid Pizza 
house 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

l. På Nynäsvägens nordöstra sida mellan 60 meter och 110 meter norr Sandtorpsvägen får fordon 
parkeras under högst l timme i följd. Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det förbjudet att stanna 
eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276) 
2. Tillåtelsen att parkera gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 10 och 
22, vardag före sön- och helgdag mellan klockan 10 och 22 samt sön- och helgdag mellan klockan 
11 och 22. Övrig tid är parkering tillåten. 
3. Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas 
4. Häva kommunens lokala trafikföreskrift nr 0192 2007:015 om parkering på Nynäsvägen 
5. Föreskriften ska träda i kraft den 4 april 2022 
5. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrifter i enlighet med nämndens beslut 

Ärendet 
Verksamheten har framfört önskemål att parkering ska tidsbegränsas till l timme för att öka 
omsättningen av parkerade fordon. Fordon som parkerar längre tid hindrar andra kunder att hitta 
ledig plats. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

l. På Nynäsvägens nordöstra sida mellan 60 meter och 110 meter norr Sandtorpsvägen får fordon 
parkeras under högst l timme i följd. Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det förbjudet att stanna 
eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276) 
2. Tillåtelsen att parkera gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 10 och 
22, vardag före sön- och helgdag mellan klockan 10 och 22 samt sön- och helgdag mellan klockan 
11 och 22. Övrig tid är parkering tillåten. 
3. Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas 
4. Häva kommunens lokala trafikföreskrift nr 0192 2007:015 om parkering på Nynäsvägen 
5. Föreskriften ska träda i kraft den 4 april 2022 
5. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrifter i enlighet med nämndens beslut 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlätande, 2022-02-24 
Karta 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 20(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 67/22 SBN/2021/0316/511 

Lokal trafikföreskrift om parkering på Nynäsvägen (7-9) 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 

1. På Nynäsvägens södra sida mellan 30 meter och 70 meter öster om Skolgatan får fordon 
parkeras under högst 1 timme i följd. Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det är förbjudet 
att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276) 

2. Tidsbegränsningen gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 8 och 
18 och vardag före sön- och helgdag mellan klockan 8 och 15. Övrig tid är parkering tillåten. 

3. Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas 
4. Häva kommunens lokala trafikföreskrift nr 0192 2002:126 om parkering på Nynäsvägen 
5. Föreskriften ska träda i kraft den 4 april 2022 
6. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrifter i enlighet med nämndens beslut 

Ärendet 
I gällande lokala trafikföreskrift för parkering 1 timme på Nynäsvägen vid nr 9 saknas krav att 
parkeringsskiva eller motsvarande ska användas. På övriga parkeringsplatser utmed gatan gäller att 
parkeringsskiva ska används, exempelvis på gatans motsatta sida. Det bör även göras en 
redaktionell ändring på beskrivning av platsen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 

1. På Nynäsvägens södra sida mellan 30 meter och 70 meter öster om Skolgatan får fordon 
parkeras under högst 1 timme i följd. Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det är förbjudet 
att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276) 

2. Tidsbegränsningen gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 8 och 
18 och vardag före sön- och helgdag mellan klockan 8 och 15. Övrig tid är parkering tillåten. 

3. Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas 
4. Häva kommunens lokala trafikföreskrift nr 0192 2002:126 om parkering på Nynäsvägen 
5. Föreskriften ska träda i kraft den 4 april 2022 
6. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrifter i enlighet med nämndens beslut 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-24 
Karta 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 20(41) 

A u §  67/22 SBN/2021/0316/511 

Lokal trafikföreskrift om parkering på Nynäsvägen (7-9) 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

l. På Nynäsvägens södra sida mellan 30 meter och 70 meter öster om Skolgatan får fordon 
parkeras under högst l timme i följd. Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det är förbjudet 
att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998: 1276) 

2. Tidsbegränsningen gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 8 och 
18 och vardag före sön- och helgdag mellan klockan 8 och 15. Övrig tid är parkering tillåten. 

3. Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas 
4. Häva kommunens lokala trafikföreskrift nr 0192 2002: 126 om parkering på Nynäsvägen 
5. Föreskriften ska träda i kraft den 4 april 2022 
6. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrifter i enlighet med nämndens beslut 

Ärendet 
I gällande lokala trafikföreskrift för parkering l timme på Nynäsvägen vid nr 9 saknas krav att 
parkeringsskiva eller motsvarande ska användas. På övriga parkeringsplatser utmed gatan gäller att 
parkeringsskiva ska används, exempelvis på gatans motsatta sida. Det bör även göras en 
redaktionell ändring på beskrivning av platsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

l. På Nynäsvägens södra sida mellan 30 meter och 70 meter öster om Skolgatan får fordon 
parkeras under högst l timme i följd. Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det är förbjudet 
att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998: 1276) 

2. Tidsbegränsningen gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 8 och 
18 och vardag före sön- och helgdag mellan klockan 8 och 15. Övrig tid är parkering tillåten. 

3. Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas 
4. Häva kommunens lokala trafikföreskrift nr 0192 2002: 126 om parkering på Nynäsvägen 
5. Föreskriften ska träda i kraft den 4 april 2022 
6. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrifter i enlighet med nämndens beslut 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Besi utsu nderlag 
Tjänsteutlätande, 2022-02-24 
Karta 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 21(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Au § 68/22 SBN/2021/1862/312 

Investering GC-bana och tillgänglighetsanpassning Konsul 
Johnsons väg 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt alternativ 2 att tillgänglighetsanpassa busshållplatser 
längs sträckan  

Ärendet 
Alternativ 1 
Gång- och cykelbana samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 
Förvaltningen föreslår att gångbanan utmed västra sidan på Konsul Johnsons väg mellan 
Nynäsvägen och Åkervägen breddas till att även tillåta cyklister. Samtidigt föreslås att två 
busshållplatser tillgänglighetsanpassans samt att gatubelysningen flyttas till västra sidan där gång- 
och cykelbanan planeras. Aktuell sträcka är en bristande länk i kommunens huvudstråk för gång- 
och cykel. Stråket binder bland annat samman Alhagens rekreationsområde med Nynäsvägens 
cykelstråk. Bron över järnvägen är dock kvar som en betydande brist för att nå ett 
sammanhängande stråk. 
 
I dagsläget har gatan flera brister upplevelsen av en trygg och säker gatumiljö. Bland annat sliten 
beläggning, för låg kantsten mot gångbana, gatubelysning som är i behov att bytas ut, otydliga 
korsningar och fastighetsinfarter samt att busshållplatser saknar tillgänglighetsanpassning.  
Förvaltningen har ansökt om medfinansiering dels för busshållplatsernas tillgänglighetsanpassning 
dels för trafiksäkerhetsåtgärder med att separera cykeltrafiken från fordonstrafik och ny belysning. 
Medfinansiering har beviljats med 201 650 kronor för busshållpaltsåtgärderena samt 2 125 500 
kronor för GC-banan, och ska räknas av från beräknande kostnader om 370 000 kronor respektive 
3 900 000 kronor. 
 
Alternativ 2 
Endast tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade den 1 februari 2022 att återremittera ärendet 
till förvaltningen att presentera ett förslag där busshållplatserna tillgänglighetsanpassas men ingen 
anläggning av gång- och cykelväg.  
 
Busshållplatsernas utformning baseras på RiBuss med 17 cm hög kantsten, två rader vita 
gångbaneplattor närmast körbanan samt gråa kupolplattor och vita sinusplattor för markering av 
påstigningsplats. På östra sidan anläggs en plattform då det idag endast finns en skylt i vägkanten 
som markerar hållplatsläget. Kostnaderna för åtgärder på de två hållplatserna beräknas till 370 000 
kronor. Statlig medfinansiering om 201 650 kronor för investeringen betalas ut till kommunen efter 
färdigställande. En osäkerhetsfaktor beträffande medfinansieringen finns då endast en del av sökta 
åtgärder genomförs.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt alternativ 1 
 
Iordningsställa gång- och cykelbana samt tillgänglighetsanpassa busshållplatser längs med Konsul 
Johnsons väg 
 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 21(41) 

A u §  68/22 SBN/2021/ 1862/312 

Investering GC-bana och tillgänglighetsanpassning Konsul 
Johnsons väg 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt alternativ 2 att tillgänglighetsanpassa busshällplatser 
längs sträckan 

Ärendet 
Alternativ l 
Gång- och cykelbana samt tillgänglighetsanpassning av busshällplatser 
Förvaltningen föreslår att gångbanan utmed västra sidan på Konsul Johnsons väg mellan 
Nynäsvägen och Åkervägen breddas till att även tillåta cyklister. Samtidigt föreslås att två 
busshällplatser tillgänglighetsanpassans samt att gatubelysningen flyttas till västra sidan där gång- 
och cykelbanan planeras. Aktuell sträcka är en bristande länk i kommunens huvudstråk för gång- 
och cykel. Stråket binder bland annat samman Alhagens rekreationsomräde med Nynäsvägens 
cykelsträk. Bron över järnvägen är dock kvar som en betydande brist för att nå ett 
sammanhängande stråk. 

I dagsläget har gatan flera brister upplevelsen av en trygg och säker gatumiljö. Bland annat sliten 
beläggning, för låg kantsten mot gångbana, gatubelysning som är i behov att bytas ut, otydliga 
korsningar och fastighetsinfarter samt att busshällplatser saknar tillgänglighetsanpassning. 
Förvaltningen har ansökt om medfinansiering dels för busshällplatsernas tillgänglighetsanpassning 
dels för trafiksäkerhetsätgärder med att separera cykeltrafiken från fordonstrafik och ny belysning. 
Medfinansiering har beviljats med 201 650 kronor för busshällpaltsätgärderena samt 2 125 500 
kronor för GC-banan, och ska räknas av från beräknande kostnader om 370 000 kronor respektive 
3 900 000 kronor. 

Alternativ 2 
Endast tillgänglighetsanpassning av busshällplatser 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade den l februari 2022 att återremittera ärendet 
till förvaltningen att presentera ett förslag där busshällplatserna tillgänglighetsanpassas men ingen 
anläggning av gång- och cykelväg. 

Busshällplatsernas utformning baseras på RiBuss med 17 cm hög kantsten, två rader vita 
gängbaneplattor närmast körbanan samt gråa kupolplattor och vita sinusplattor för markering av 
påstigningsplats. På östra sidan anläggs en plattform då det idag endast finns en skylt i vägkanten 
som markerar hållplatsläget. Kostnaderna för åtgärder på de två hållplatserna beräknas till 370 000 
kronor. Statlig medfinansiering om 201 650 kronor för investeringen betalas ut till kommunen efter 
färdigställande. En osäkerhetsfaktor beträffande medfinansieringen finns då endast en del av sökta 
åtgärder genomförs. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt alternativ l 

Iordningsställa gång- och cykelbana samt tillgänglighetsanpassa busshällplatser längs med Konsul 
Johnsons väg 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 22(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till alternativ 2 i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till Göran Berganders (S) yrkande. 

Propositionsordning 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 
förslag i enlighet med alternativ 1 mot Göran Berganders (S) yrkande.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-18, 2022-01-22 
Karta och info busshållsplats Kvarnvägen 
 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 22(41) 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till alternativ 2 i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till Göran Berganders (S) yrkande. 

Propositionsordning 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 
förslag i enlighet med alternativ l mot Göran Berganders (S) yrkande. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlätande 2022-01-18, 2022-01-22 
Karta och info busshällsplats Kvarnvägen 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 23(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 69/22 SBN/2022/0313/310 

Investering beläggning 2022 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
1. att genomföra underhållsbeläggningsarbeten på gatunätet i Nynäshamns kommun. 
2. att ta 15 miljoner kronor i anspråk ur den ram som är avsatt för Stadsmiljö investeringar i Mål och 
budget 2022–2026 

Ärendet 
Årets beläggningsarbeten på gator, gång och cykelvägar med fräsning, utläggning av nytt slitlager, 
lappning, lagningsåtgärder samt tillhörande för- och efterarbeten.  
Följande objekt har identifierats för åtgärd:  
 
Gator (hela eller del av): Alkärrgatan, Backluravägen, Badhusgatan inklusive Dalgatan, 
Båtsmansvägen, Centralgatan, Estövägen, Hammarhagsvägen, Idunvägen, 
Järnvägsgatan/Gröndalsvägen, Konsul Johnsons väg, Kvarnvägen, Körundavägen, Lokmannavägen, 
Luddes gränd, Lövlundsvägen, Malmgatan, Maria Barkmans väg, Mejerivägen, Nickstabadsvägen, 
Norviksvägen, Nynäsvägen, Strandvägen, Telegrafgatan, Torggatan, Torö sten, Valthornsvägen, 
Videgatan, Åkervägen (vändplan), Änggatan. 
 
Gångbanor samt gång- och cykelbanor (hela eller del av): Alkärrgatan, Baltzars väg, Ekstigen 
Estö IP, Estögången, Estövägen, Fridhemsvägen, Järnvägsgatan/Gröndalsvägen, Hasselstigen, 
Heimdal, Höjdgatan, Landgången, Maria/Björn Barkmans väg, Nickstabadsvägen, Nickstastigen, 
Nynäsvägen, Oxelstigen, Rönnstigen, Sandskogsvägen, Valthornsvägen, Vansta, Vansta skola, 
Varvsstigen, Vårdkasberget, Änggatan.  
 
Nämnda sträckor ligger som underlag för avdelningens fortsätta dialog med VA-avdelningen och 
övriga ledningsägare för samordning, med målet att ”gräva före asfaltering”. Vidare kommer offerter 
att begäras in. Prioritering av sträckor sker fortlöpande för att nå ett effektivt utförande utifrån de 
resurser vi har. 
 
Omprioriteringar kan komma att ske med anledningar av andra uppkomna åtgärder eller behov i 
gatunätet.     

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genomföra underhållsbeläggningsarbeten på gatunätet i 
Nynäshamns kommun. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta 15 miljoner kronor i anspråk ur den ram som är avsatt 
för Stadsmiljö investeringar i Mål och budget 2022–2026 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 23(41) 

A u §  69/22 

Investering beläggning 2022 

SBN/2022/0313/310 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

l. att genomföra underhållsbeläggningsarbeten på gatunätet i Nynäshamns kommun. 
2. att ta 15 miljoner kronor i anspråk ur den ram som är avsatt för Stadsmiljö investeringar i Mål och 
budget 2022-2026 

Ärendet 
Årets beläggningsarbeten på gator, gång och cykelvägar med fräsning, utläggning av nytt slitlager, 
lappning, lagningsätgärder samt tillhörande för- och efterarbeten. 
Följande objekt har identifierats för åtgärd: 

Gator (hela eller del av): Alkärrgatan, Backluravägen, Badhusgatan inklusive Dalgatan, 
Båtsmansvägen, Centralgatan, Estövägen, Hammarhagsvägen, Idunvägen, 
Järnvägsgatan/Gröndalsvägen, Konsul Johnsons väg, Kvarnvägen, Körundavägen, Lokmannavägen, 
Luddes gränd, Lövlundsvägen, Malmgatan, Maria Barkmans väg, Mejerivägen, Nickstabadsvägen, 
Norviksvägen, Nynäsvägen, Strandvägen, Telegrafgatan, Torggatan, Torö sten, Valthornsvägen, 
Videgatan, Åkervägen (vändplan), Änggatan. 

Gångbanor samt gång- och cykelbanor (hela eller del av): Alkärrgatan, Baltzars väg, Ekstigen 
Estö IP, Estögängen, Estövägen, Fridhemsvägen, Järnvägsgatan/Gröndalsvägen, Hasselstigen, 
Heimdal, Höjdgatan, Landgången, Maria/Björn Barkmans väg, Nickstabadsvägen, Nickstastigen, 
Nynäsvägen, Oxelstigen, Rönnstigen, Sandskogsvägen, Valthornsvägen, Vansta, Vansta skola, 
Varvsstigen, Värdkasberget, Anggatan. 

Nämnda sträckor ligger som underlag för avdelningens fortsätta dialog med VA-avdelningen och 
övriga ledningsägare för samordning, med målet att "gräva före asfaltering". Vidare kommer offerter 
att begäras in. Prioritering av sträckor sker fortlöpande för att nå ett effektivt utförande utifrån de 
resurser vi har. 

Omprioriteringar kan komma att ske med anledningar av andra uppkomna åtgärder eller behov i 
gatunätet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genomföra underhållsbeläggningsarbeten på gatunätet i 
Nynäshamns kommun. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta 15 miljoner kronor i anspråk ur den ram som är avsatt 
för Stadsmiljö investeringar i Mål och budget 2022-2026 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 24(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-15 
Karta 
Investeringskalkyl 
 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 24(41) 

Besi utsu nderlag 
Tjänsteutlätande, 2022-02-15 
Karta 
Investeringskalkyl 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 25(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 70/22 MSN/2019/1632/008 

Återremiss svar på medborgarförslag om säkerheten vid 
busshållplatsen på väg 225 vid Ristomta 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens redogörelse som sitt eget och anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har delegerat beslutsrätten över medborgarförslag gällande säkerheten vid 
busshållplatsen, Ristomta, på väg 225 ses över. 
 
Förslagsställaren anser att det borde ligga i kommunens intresse att alla Nynäshamns skolvägar ska 
vara säkra och är mycket angelägen att busshållplatsen vid Ristomta ses över. Eftersom det ofta 
förekommer tung trafik i samband när barnen börjar skolan på morgonen känns oro särskilt när det 
är mörkt. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden återremitterade ärendet med vidare handläggning att 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt medborgarförslaget tas in i den kommunala 
förstudie/förprojektering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs 225, till exempel rondeller och 
GC-väg, i syfte att finna en sam- eller delfinansiering med extern part som Trafikverket. 
 
Trafikverket är väghållare för väg 225 vilket innebär att de ansvarar för utbyggnad, underhåll och 
planering av vägen. Under 2015 genomförde Trafikverket en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 225 
och hållplatsinventering var en del av denna. 
 
Förvaltningen har tagit upp frågan att trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid busshållplats Ristomta är 
angelägna med Trafikverket. Objektet uppfyllde inte kriterierna för åtgärd i den prioritering som 
gällde för deras tillgänglighetsprojekt för busshållplatser som avslutades 2021. Ny etapp planeras 
och ska vara klar 2029. I den etappen finns alla återstående hållplatser som har bedömts ha brister 
och som har minst 20 påstigande resenärer per dag. Antalet påstigande har varit enda 
prioriteringsgrund för detta. 
Ristomta har i södergående läge 2 påstigande och i norrgående 8 resenärer. Det är först när en 
busshållplats har prioriterats som lämpliga åtgärder utreds vidare.  
 
Förvaltningen har undersökt möjligheten att kommunen bekostar ett utförande som utförs av 
Trafikverket. För detta krävs att kommunen har ett tydligt förslag på typ av åtgärd, beskrivning av 
problembilden samt anger varför just denna plats är prioriterad före andra med brister. För tillfället 
har Trafikverket resursbrist gällande projektledning varför det är svårt att ange när ett externt 
finansierat objekt skulle kunna inledas. Vidare har förvaltningen undersökt möjligheten att 
kommunen utför och bekostar en åtgärd på aktuell plats. Ett avgörande kriterium för ett sådant 
förfarande är att ÅDT (årsdygnstrafik) inte överstiger 2000 fordon. På väg 225 överstiger ÅDT 2000 
fordon. 

Kommunstyrelseförvaltningens avdelning för planering och hållbarhet har uppdrag att få med gång. 
Och cykelväg mellan Spångbro och Ösmo i länsplanen för regional transportinfrastruktur. Regionala 
cykelstråk som kostar mer än 25 miljoner behöver namnges som egna objekt och finnas med i 
länsplanen för att kunna bli aktuell för utförande. 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 25(41) 

Au§ 70/22 MSN/2019/1632/008 

Återremiss svar på medborgarförslag om säkerheten vid 
busshällplatsen pä väg 225 vid Ristomta 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens redogörelse som sitt eget och anse 
med borgarförslaget besvarat. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har delegerat beslutsrätten över medborgarförslag gällande säkerheten vid 
busshällplatsen, Ristomta, på väg 225 ses över. 

Förslagsställaren anser att det borde ligga i kommunens intresse att alla Nynäshamns skolvägar ska 
vara säkra och är mycket angelägen att busshällplatsen vid Ristomta ses över. Eftersom det ofta 
förekommer tung trafik i samband när barnen börjar skolan på morgonen känns oro särskilt när det 
är mörkt. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden återremitterade ärendet med vidare handläggning att 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt medborgarförslaget tas in i den kommunala 
förstudie/förprojektering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs 225, till exempel rondeller och 
GC-väg, i syfte att finna en sam- eller delfinansiering med extern part som Trafikverket. 

Trafikverket är väghållare för väg 225 vilket innebär att de ansvarar för utbyggnad, underhåll och 
planering av vägen. Under 2015 genomförde Trafikverket en ätgärdsvalsstudie (VS)  för väg 225 
och hållplatsinventering var en del av denna. 

Förvaltningen har tagit upp frågan att trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid busshällplats Ristomta är 
angelägna med Trafikverket. Objektet uppfyllde inte kriterierna för åtgärd i den prioritering som 
gällde för deras tillgänglighetsprojekt för busshällplatser som avslutades 2021. Ny etapp planeras 
och ska vara klar 2029. I den etappen finns alla återstående hållplatser som har bedömts ha brister 
och som har minst 20 påstigande resenärer per dag. Antalet påstigande har varit enda 
prioriteringsgrund för detta. 
Ristomta har i södergäende läge 2 påstigande och i norrgående 8 resenärer. Det är först när en 
busshällplats har prioriterats som lämpliga åtgärder utreds vidare. 

Förvaltningen har undersökt möjligheten att kommunen bekostar ett utförande som utförs av 
Trafikverket. För detta krävs att kommunen har ett tydligt förslag på typ av åtgärd, beskrivning av 
problembilden samt anger varför just denna plats är prioriterad före andra med brister. För tillfället 
har Trafikverket resursbrist gällande projektledning varför det är svårt att ange när ett externt 
finansierat objekt skulle kunna inledas. Vidare har förvaltningen undersökt möjligheten att 
kommunen utför och bekostar en åtgärd på aktuell plats. Ett avgörande kriterium för ett sådant 
förfarande är att DT (ärsdygnstrafik) inte överstiger 2000 fordon. På väg 225 överstiger ÅDT 2000 
fordon. 

Kommunstyrelseförvaltningens avdelning för planering och hållbarhet har uppdrag att få med gång. 
Och cykelväg mellan Spångbro och Ösmo i länsplanen för regional transportinfrastruktur. Regionala 
cykelsträk som kostar mer än 25 miljoner behöver namnges som egna objekt och finnas med i 
länsplanen för att kunna bli aktuell för utförande. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 26(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens redogörelse som sitt eget och anse 
medborgarförslaget besvarat. 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-01 
Medborgarförslag - Att säkerheten vid busshållplatsen på väg 225 vid Ristomta ses över. 2019-08-22 

 

 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 26(41) 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens redogörelse som sitt eget och anse 
med borgarförslaget besvarat. 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlätande, 2022-03-01 
Medborgarförslag - Att säkerheten vid busshållplatsen på väg 225 vid Ristomta ses över. 2019-08-22 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 27(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 71/22 SBN/2021/1626/002 

Tillägg till samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1. att godkänna förslag till tillägg i samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning. 
2. att ändringen gäller från 1 april 2022. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 23 november 2021, § 254, om en 
revidering av delegationsordningen och att den nya började att gälla den 1 
januari 2022. 
 
Efter revideringen har förvaltningen noterat några punkter som skulle behöva läggas 
till samt förtydligas. Ändringarna föreslås till att under: 

- 8.8 Tillsyn, ingripande och påföljd med tillägg 
- 11 Ledningsrättslagen (1973:1144) 

 
Samtliga förslag på tillägg och ändringar går att utläsa i bifogat förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
1.att godkänna förslag till tillägg i samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning. 
2. att ändringen gäller från 1 april 2022. 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-04 
Beslutad delegationsordning, Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, antagen 23 
november 2021, § 254, gällande från 1 januari 2022 
Förslag till tillägg till samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, februari 2022. 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 27(41) 

Au§ 71/22 SBN/2021/1626/002 

Tillägg till samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

l. att godkänna förslag till tillägg i samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning. 
2. att ändringen gäller från l april 2022. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 23 november 2021, § 254, om en 
revidering av delegationsordningen och att den nya började att gälla den l 
januari 2022. 

Efter revideringen har förvaltningen noterat några punkter som skulle behöva läggas 
till samt förtydligas. Ändringarna föreslås till att under: 

- 8.8 Tillsyn, ingripande och påföljd med tillägg 
11 Ledningsrättslagen (1973:1144) 

Samtliga förslag på tillägg och ändringar går att utläsa i bifogat förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

l .at t  godkänna förslag till tillägg i samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning. 
2. att ändringen gäller från l april 2022. 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlätande, 2022-03-04 
Beslutad delegationsordning, Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, antagen 23 
november 2021, § 254, gällande från l januari 2022 
Förslag till tillägg till samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, februari 2022. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 28(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Au § 72/22 SBN/2022/0337/008 

Riktlinjer för samhällsbyggnadsnämndens 
kontaktpolitikerverksamhet samt beslut om kontaktpolitiker till 
och med 31 december 2022. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
1. att godkänna Riktlinjer för samhällsbyggnadsnämndens kontaktpolitikerverksamhet, daterat 2022-
03-01 och Mall för rapport vid kontaktpolitikerbesök 
2. att kontaktpolitiker fram till 31 december 2022 fördelas enligt nedan tabell:  
 

Avdelning Kontaktpolitiker 

Göran Bergander (S) 
Hans-Ove Krafft (SN) Avdelningen för plan och bygglov 
Peter Hellman (KD) 
Otto Svedenblad (M) 
Helen Sellström Edberg (S) VA-avdelningen 
Lennart Thunqvist (MP) 
Bodil Toll (M) 
Johan Harding (L) 
Johnny Edholm (S) 

Stadsmiljöavdelningen 

Christoffer Edman (SD) 
 

Ärendet 
Den 15 januari 2015, § 5, beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att avskaffa möjligheten 
att vara kontaktpolitiker till förmån för nämndgemensamma verksamhetsbesök. Under 2021 har de 
förtroendevalda lyft önskemålet om att återuppta verksamheten med kontaktpolitiker.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
1. att godkänna Riktlinjer för samhällsbyggnadsnämndens kontaktpolitikerverksamhet, daterat 2022-
03-01 och Mall för rapport vid kontaktpolitikerbesök 
2. att kontaktpolitiker fram till 31 december 2022 fördelas enligt nedan tabell:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 28(41) 

A u §  72/22 SBN/2022/0337 /008 

Riktlinjer för samhällsbyggnadsnämndens 
kontaktpolitikerverksamhet samt beslut om kontaktpolitiker till 
och med 31 december 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

l. att godkänna Riktlinjer för samhällsbyggnadsnämndens kontaktpolitikerverksamhet, daterat 2022- 
03-01 och Mall för rapport vid kontaktpolitikerbesök 
2. att kontaktpolitiker fram till 31 december 2022 fördelas enligt nedan tabell: 

Avdelning Kontaktpolitiker 

Göran Berqander (S) 

Avdelningen för plan och bygglov Hans-Ove Krafft (SN) 

Peter Hellman (KD) 

Otto Svedenblad (M) 

VA-avdelningen Helen Sellström Edberq (S) 

Lennart Thunqvist (MP) 

Bodil Toll (M) 

Stadsmi ljöavdel n ingen 
Johan Harding (L) 

Johnny Edholm (S) 

Christoffer Edman (SD) 

Ärendet 
Den 15 januari 2015, § 5, beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att avskaffa möjligheten 
att vara kontaktpolitiker till förmån för nämndgemensamma verksamhetsbesök. Under 2021 har de 
förtroendevalda lyft önskemålet om att återuppta verksamheten med kontaktpolitiker. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

l. att godkänna Riktlinjer för samhällsbyggnadsnämndens kontaktpolitikerverksamhet, daterat 2022- 
03-01 och Mall för rapport vid kontaktpolitikerbesök 
2. att kontaktpolitiker fram till 31 december 2022 fördelas enligt nedan tabell: 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 29(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Avdelning Kontaktpolitiker 

Göran Bergander (S) 
Hans-Ove Krafft (SN) Avdelningen för plan och bygglov 
Peter Hellman (KD) 
Otto Svedenblad (M) 
Helen Sellström Edberg (S) VA-avdelningen 
Lennart Thunqvist (MP) 
Bodil Toll (M) 
Johan Harding (L) 
Johnny Edholm (S) 

Stadsmiljöavdelningen 

Christoffer Edman (SD) 
 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-01 
Riktlinjer för samhällsbyggnadsnämndens kontaktpolitikerverksamhet, daterat 2022-03-01 
Mall för rapport vid kontaktpolitikerbesök 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 29(41) 

Avdelning Kontaktpolitiker 

Göran Berqander (S) 

Avdelningen för plan och bygglov Hans-Ove Krafft (SN) 

Peter Hellman (KD) 

Otto Svedenblad (M) 

VA-avdelningen Helen Sellström Edberg (S) 

Lennart Thunqvist (MP) 

Bodil Toll (M) 

Stadsmi ljöavdel n ingen 
Johan Harding (L) 

Johnny Edholm (S) 

Christoffer Edman (SD) 

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

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlätande, 2022-03-01 
Riktlinjer för samhällsbyggnadsnämndens kontaktpolitikerverksamhet, daterat 2022-03-01 
Mall för rapport vid kontaktpolitikerbesök 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 30(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Au § 73/22  

Information om Kängsta 1:42. 
Rikard Strandberg, bygglovschef, informerar muntligt. 

  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 30(41) 

A u §  73/22 

Information om Kängsta l :42. 
Rikard Strandberg, bygglovschef, informerar muntligt. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 31(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 74/22  

Information om planändring Plogen 4, 5, 6 & 11 
Ärendet utgår. 

  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 31(41) 

A u §  74/22 

Information om planändring Plogen 4, 5, 6 & 1 1  
Ärendet utgår. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 32(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 75/22  

Information om parkering i hamnen bakom Kroken 
Ida Olén, avdelningschef plan – och bygglov, informerar muntligt.  

  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 32(41) 

Au§  75/22 

Information om parkering i hamnen bakom Kroken 
Ida Olen, avdelningschef plan - och bygglov, informerar muntligt. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 33(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 76/22  

Information om ordförandebeslut - yttrande om 
laglighetsprövning enligt kommunallagen 
Jan Hellström, tf. förvaltningschef, informerar muntligt. 

  

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 33(41) 

A u §  76/22 

Information om ordförandebeslut - yttrande om 
lag lig hetsprövni ng en I i gt kom mu na l lagen 
Jan Hellström, tf. förvaltningschef, informerar muntligt. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 34(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 77/22  

Information om ansvar för beslut om avfallsdispens 
Malin Qviberg, VA – och renhållningschef, informerar muntligt.  

  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 34(41) 

Au§  77/22 

Information om ansvar för beslut om avfallsdispens 
Malin Qviberg, VA - och renhällningschef, informerar muntligt. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 35(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 78/22  

Information om samverkan VA och stadsmiljö 
Malin Qviberg, VA – och renhållningschef och Jesper Skoglund, stadsmiljöchef informerar muntligt.  

 

  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 35(41) 

Au§  78/22 

Information om samverkan VA och stadsmiljö 
Malin Qviberg, VA - och renhällningschef och Jesper Skoglund, stadsmiljöchef informerar muntligt. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 36(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 79/22  

Information om verksamhetsberättelse 2021 och 
budgetdirektiv 2023-2026 
Jan Hellström, tf. förvaltningschef, informerar muntligt.  

  

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 36(41) 

A u §  79/22 

Information om verksamhetsberättelse 2021 och 
budgetdirektiv 2023-2026 
Jan Hellström, tf. förvaltningschef, informerar muntligt. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 37(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 80/22 SBN/2022/0340/061 

Inkomna e-förslag - februari 2022 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att e-förslaget - Hastighetsbegränsning på 
Strandvägen avslås. 

Ärendet 
Den 17 september 2020, § 90 beslutade kommunfullmäktige att införa e-förslag under en prövotid 
om ett år med start 1 januari 2021. Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig om förslag att 
fortsätta med e-förslag den 7 december 2021 § 278 och avvaktar beslut i kommunfullmäktige. 
Inkomna e-förslag som uppfyller villkoren publiceras på kommunens hemsida där det går att rösta. 
Om e-förslaget får 30 röster eller fler fördelas det till ansvarig nämnd. E-förslaget tas omhand av 
förvaltningen och redovisas för nämnden på nästkommande nämndsammanträde. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit ett e-förslag under perioden 1 december 2021 januari 
– 18 februari 2022. 
 
Det inkomna e-förslaget som redovisas i februari 2022 är: 
1. E-förslag - Hastighetsbegränsning på Strandvägen  
Jag föreslår att det införs en hastighetsbegränsning på 20 km/tim på Strandvägen. På Strandvägen 
är det många som promenerar, cyklar 
och går med barnvagn. Det nuvarande trafikmärket är ett anvisningsmärke och därmed endast en 
rekommendation. Helst bör någon sorts 
farthinder också finnas. 
Jag föreslår också en varningsskylt för mötande cykeltrafik. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar att e-förslaget - Hastighetsbegränsning på Strandvägen avslås.  

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till Göran Berganders (S) yrkande. 

Propositionsordning 
Samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. Avslag eller bifall 
till Göran Berganders (S) yrkande. 

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

 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-24 
E-förslag  - Hastighetsbegränsning på Strandvägen, SBN/2022/0127/061 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 37(41) 

A u §  80/22 

Inkomna e-förslag - februari 2022 

SBN/2022/0340/061 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att e-förslaget - Hastighetsbegränsning på 
Strandvägen avslas. 

Ärendet 
Den 17 september 2020, § 90 beslutade kommunfullmäktige att införa e-förslag under en prövotid 
om ett år med start l januari 2021. Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig om förslag att 
fortsätta med e-förslag den 7 december 2021 § 278 och avvaktar beslut i kommunfullmäktige. 
Inkomna e-förslag som uppfyller villkoren publiceras på kommunens hemsida där det går att rösta. 
Om e-förslaget får 30 röster eller fler fördelas det till ansvarig nämnd. E-förslaget tas omhand av 
förvaltningen och redovisas för nämnden på nästkommande nämndsammanträde. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit ett e-förslag under perioden l december 2021 januari 
- 18 februari 2022. 

Det inkomna e-förslaget som redovisas i februari 2022 är: 
l. E-förslag - Hastighetsbegränsning på Strandvägen 
Jag föreslår att det införs en hastighetsbegränsning på 20 km/tim på Strandvägen. På Strandvägen 
är det många som promenerar, cyklar 
och går med barnvagn. Det nuvarande trafikmärket är ett anvisningsmärke och därmed endast en 
rekommendation. Helst bör någon sorts 
farthinder också finnas. 
Jag föreslår också en varningsskylt för mötande cykeltrafik. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar att e-förslaget - Hastighetsbegränsning på Strandvägen avslås. 

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till Göran Berganders (S) yrkande. 

Propositionsordning 
Samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. Avslag eller bifall 
till Göran Berganders (S) yrkande. 

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

Besi utsu nderlag 
Tjänsteutlätande, 2022-02-24 
E-förslag - Hastighetsbegränsning på Strandvägen, SBN/2022/0127 /061 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 38(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 81/22 SBN/2022/0011/008 

Meddelanderapport 2022.01.25 - 2022.02.24 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Ärende beskrivningen 
Meddelanden, inklusive lantmäterimeddelanden till samhällsbyggnadsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Meddelanderapport 2022.01.25 – 2022.02.24 

 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 38(41) 

Au§ 81/22 SBN/2022/0011/008 

Meddelanderapport 2022.01.25 - 2022.02.24 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Ärende beskrivningen 
Meddelanden, inklusive lantmäterimeddelanden till samhällsbyggnadsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna 

Beslutsunderlag 
Meddelanderapport 2022.01.25 - 2022.02.24 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 39(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Au § 82/22  

Övriga frågor och medskick 
Inget noterat.   

 

 

  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 39(41) 

A u §  82/22 

Övriga frågor och medskick 
Inget noterat. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 40(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 83/22  

Aktuella upphandlingar och avtal 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef och Ida Olén, avdelningschef för plan och bygglov, informerar 
muntligt.  

 

  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 40(41) 

A u §  83/22 

Aktuella upphandlingar och avtal 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef och Ida Olen, avdelningschef för plan och bygglov, informerar 
muntligt. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 41(41) 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08  
  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 84/22  

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

 

 

 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 

Sida 41(41) 

A u §  84/22 

Personalfrgor 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, Ida Olen, avdelningschef plan- och bygglov och Malin Qviberg, VA- 
renhällningschef, informerar muntligt. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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