
 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17)
  
Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

 
2021-02-23  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Plats och tid Koordinaten, Eventsalen kl 13.00 - 13.50
   
Beslutande Tommy Karlsson (S)
 Calingen Lindberg (S)
 Bengt Björkhage (M)
 Birgitta Luoto (S)
 Tapio Helminen (M)
 Lena Karlsson Aronsson (S)
 Agneta Höglander (C)
 Daniel Lundgren (V)
 Per Krusell (SD)
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Camilla Norrgård Sundberg Förvaltningschef 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 
Agnetha West

Paragrafer 7 - 14  

    
 

Ordförande …………………………………………… 
Tommy Karlsson

 

     
 

Justerande ………………………………………….. 
Bengt Björkhage

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-02-23  

Datum för 
anslagsuppsättande 2021-03-03 Datum för  

anslagsnedtagande 2021-03-25 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Agnetha West 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-02-23  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
 
Msn § 7 Information/Rapporter 

 
4 

Msn § 8 XXX, Kostnader för provtagning förorenad mark 
 

5 

Msn § 9 XXX, tillsyn för tillbyggnad av ett förråd, inglasning av balkong och 
inglasning av uteplats  - beslut om sanktionsavgift 
 

6 - 8 

Msn § 10 XXX, tillsyn för installation av eldstad utan startbesked - beslut om 
sanktionsavgift 
 

9 - 10 

Msn § 11 XXX, ansökan om bygglov för nybyggnad av pooldäck med staket 
 

11 - 13 

Msn § 12 Årsredovisning 2020 
 

14 

Msn § 13 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens 
målstyrning 
 

15 - 16 

Msn § 14 Redovisning av delegationsbeslut 
 

17 - 18 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-02-23  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 7        Dnr MSN.2021.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
Camilla Norrgård Sundberg informerar om 
 
 Personalsituationen på förvaltningen. 
 Förvaltningen har tagit in 2 konsulter på bygg och 1 konsult på livsmedel. 
 Ändring av detaljplan Stenvikshöjden har vunnit laga kraft. 
 Inget beslut från Länsstyrelsen har inkommit gällande överprövning av 

detaljplan för Jogersö. 
 Lastintag Prisman 2 har överklagats till Mark- och miljödomstolen. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-02-23  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 8        Dnr BYGG.2021.7               
 
 
XXX, Kostnader för provtagning förorenad mark  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Nämnden bekostar provtagningsplan och provtagning av marken på XXX.  

 
Sammanfattning 
 
För att ta reda på vilka eventuella föroreningar som finns på plasten behövs en 
markundersökning och provtagning göras i både mark och länsvatten. Detta måste 
utföras av en behörig miljökontrollant. Innan provtagning måste en provtagningsplan 
inkomma till tillsynsmyndigheten. Om det förekommer föroreningar på platsen som 
kan innebära risk för människors hälsa och miljön måste avhjälpande åtgärder 
anmälas och utföras innan hålet kan fyllas igen. 

Innan provtagningen genomförts kan inte föreläggandet fullföljas. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-01-28. 
Beslut om förbud mot att elda allt annat än trädgårdsavfall och godkänt bränsle 
. 
 
Dagens sammanträde 
 
Camilla Norrgård Sundberg föredrar ärendet. 
 
Framskrivet förslag 
 
Nämnden bekostar provtagningsplan och provtagning av marken på XXX.  

 
Förslag 
 
Bengt Björkhage (M) föreslår bifall till framskrivet förslag. Lena Karlsson Aronsson (S), 
Daniel Lundgren (V), Agneta Höglander (C) och Calinge Lindberg (S) instämmer.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: Bygglovhandläggare (för åtgärd)



 

Sammanträdesprotokoll Blad 5
  
Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-02-23  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 9        Dnr BYGG.2020.418               
 
 
XXX, tillsyn för tillbyggnad av ett förråd, inglasning av balkong och 
inglasning av uteplats 
 - beslut om sanktionsavgift  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Med stöd av 11 kap. 51 och 57 §§ plan- och bygglagen (2010:900) påföra XXX 

och XXX två byggsanktionsavgifter om sammanlagt 30 011 kronor. 15 005,50 
kronor betalas av respektive fastighetsägare. 
 

2. Byggsanktionsavgift för tillbyggnad av enbostadsbyggnad 23 650 kronor enligt 9 
kap. 2 § 1st 2 PBL och 9 kap. 7 § 1 PBF. 

 
3. Byggsanktionsavgift för fasadändring på enbostadsbyggnad 6 361 kronor enligt 9 

kap. 2 § 1st 3c PBL och 9 kap. 10 § 1 PBF. 
 

4. Avgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas till Oxelösunds kommun inom 2 
månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. Fakturan skickas separat. 

 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning). 
 
 
Sammanfattning 
 
Fastighetsägarna har gjort tillbyggnad och fasadändring på en- och tvåbostadshuset 
på fastigheten XXX utan beviljat bygglov och startbesked. De olovliga åtgärderna 
uppdagades när ena fastighetsägaren självmant ringde Miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen 2020-10-29 och talade om att åtgärderna var utförda.  
 
Ett tillsynsärende skapades då Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är 
tillsynsmyndighet. Fastighetsägaren fick information direkt i telefonsamtalet att ett 
tillsynsärende skulle skapas. 

 

Skäl till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ansvarar för att de 
bestämmelser som meddelats med stöd av PBL och föreskriften i anslutning till lagen 
följs och att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt PBL och föreskrifter i 
anslutning till lagen, 11 kap. 2-3 §§ PBL och 8 kap. 1-2 §§ PBF. 

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska tillsynsmyndigheten pröva förutsättningarna för beslut om 
påföljd enligt 11 kap. PBL så snart det finns anledning att anta att någon inte följt 
plan- och bygglagens bestämmelser. 

Tillsynsmyndigheten ska enligt 11 kap. 51 § PBL påföra byggsanktionsavgift om 
någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. PBL. 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 6
  
Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-02-23  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 9        Dnr BYGG.2020.418               
 

Trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL har åtgärd som kräver bygglov enligt 9 kap. 2 § 1st 2 
PBL och 9 kap. 2 § 1st 3c PBL påbörjats innan Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. 

Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter, 11 kap. 52 § 
PBL. 

Byggsanktionsavgift för att påbörja sådan tillbyggnad av en- och två bostadshus som 
kräver lov är 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea enligt 9 kap 7 § 1 PBF. 

Byggsanktionsavgift för att påbörja sådan ändring på en- och två bostadshus som 
kräver lov är 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea enligt 9 kap 10 § 1 PBF. 

Av 11 kap. 53 § PBL framgår att byggsanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Trots att sökande varit 
okunnig om sin skyldighet att göra en anmälan samt att åtgärden inte fick påbörjas 
innan startbesked utfärdats ska alltså byggsanktionsavgift tas ut. 

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska byggsanktionsavgiften tas ut av den som när 
överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som 
överträdelsen avser, den som begick överträdelsen, eller den som fått en fördel av 
överträdelsen. 

Upplysningar 

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen. Överklagandet ska vara ställt till Läns-
styrelsen i Södermanlands län men skickas till Oxelösunds kommun, Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund. Överklagandet ska vara skriftligt. 
Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-12-07. 
Beräkning byggsanktionsavgift för tillbyggnad  
Beräkning byggsanktionsavgift för fasadändring  
Lägeskontroll  
Tjänsteanteckning från tillsynsbesök  
Foton från tillsynsbesök 
Förklaring för bygge utan bygglov  
Fullmakt  
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Fastighetsägaren (för kännedom) 
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd) 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 7
  
Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-02-23  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 9        Dnr BYGG.2020.418               
 
 
Hur man överklagar 
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i 
Södermanlands län. 
 
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till: 
Oxelösunds kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
613 81 Oxelösund. 
 
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av 
beslutet. Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor 
från den dag du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med 
beslutet. 
 
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att 
beslutet ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna 
handlingar som stöder din uppfattning. 
 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till 
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. 
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna 
Överklagandeskrivelsen. 
 
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion/fastighet och inte person. Om det 
är fler än en ange om det är för kännedom eller för åtgärd. 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-02-23  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 10        Dnr BYGG.2020.513               
 
 
XXX tillsyn för installation av eldstad utan startbesked - beslut om 
sanktionsavgift  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Med stöd av 11 kap. 51 och 57 §§ plan- och bygglagen (2010:900) påföra XXX 

och XXX byggsanktionsavgifter om 4 730 kronor. 2 365 kronor betalas av 
respektive fastighetsägare. 

 
2. Avgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas till Oxelösunds kommun inom  

2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. Fakturan skickas separat. 
 

 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning). 
 
 
Sammanfattning 
 
Installation av ny eldstad har utförts innan startbesked för åtgärden beviljats. Den 
olovliga åtgärden uppdagades 2020-12-11 när ett besiktningsprotokoll från 
skorstensfejarteknikern inkommit i ärende BYGG.2020.381 som avvisats då sökande 
inte inkommit med de kompletteringar som förelagts. 2020-12-14 inkom sökande med 
en ny anmälan, BYGG.2020.511, tillsammans med en verifierad kontrollplan. 
Tillsynsärende skapades på initiativ av ansvarig bygglovshandläggare då Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet. 2021-01-13 beviljades startbesked 
samt slutbesked med information till sökande att ett tillsynsärende skapats. 

 

Skäl till beslut 

Enligt 11 kap. 5 § PBL sak tillsynsmyndigheten pröva förutsättningarna för beslut om 
påföljd enligt 11 kap. PBL så snart det finns anledning att anta att någon inte följt 
plan- och bygglagens bestämmelser. 

Tillsynsmyndigheten ska enligt 11 kap. 51 § PBL byggsanktionsavgift om någon 
bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. PBL. 

Trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL har åtgärd som kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § 1st 
4p PBF påbörjats innan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett 
startbesked. 

Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter, 11 kap. 52 § 
PBL. 

Byggsanktionsavgift för installation eller väsentlig ändring av en eldstad innan 
startbesked meddelats är 0,1 prisbasbelopp enligt 9 kap. 13 § 1st 2p PBF. 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-02-23  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 10        Dnr BYGG.2020.513               
 

 

Sanktionsavgiften ska inte halveras i enlighet med 9 kap. 3a § 2p PBF då 
skyldigheten att anmäla åtgärden ej kan anses varit fullgjord. Det på grund av att 
åtgärden utfördes efter det att ärende BYGG.2020.381 avvisats och innan en ny 
anmälan, BYGG.2020.511, inkommit till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska byggsanktionsavgiften tas ut av den som när 
överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som 
överträdelsen avser, den som begick överträdelsen, eller den som fått en fördel av 
överträdelsen. 

 

Upplysningar 

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-02-05. 
Beräkning av sanktionsavgift  
Besiktningsprotokoll sotning  
Verifierad kontrollplan  
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd) 
Fastighetsägare (för kännedom) 
 
 
Hur man överklagar 
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i 
Södermanlands län men skickas till Oxelösunds kommun, Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund.  
 
Överklagandet ska vara skriftligt. Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha 
kommit in till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den 
dag då du fick del av beslutet.  
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-02-23  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 11        Dnr BYGG.2020.384               
 
 
XXX, ansökan om bygglov för nybyggnad av pooldäck med staket  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av pooldäck med staket avslås med stöd av 

9 kap. 30 § PBL. 

2. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2020-02-14 § 133 kommer miljö-  
och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 5 000 för handläggning  
av ärendet. 
 

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.) 

 
Sammanfattning 
 
Ansökan om bygglov för pooldäck med staket inkom 2020-10-08. Åtgärden innebär 
en byggnation av pool med omgivande däck och staket. Pooldäcket mäter 7 x 18,8 
meter och är som högst 1,5 meter. På detta uppförs staket om 1,2 meter. 
Byggnationen utförs av tryckimpregnerat virke. Placeringen av byggnationen är i 
fastighetens västra del, gränsande till sluttande, skogsbeklädd naturmark. 
Byggnationen ligger således högt upp, i fastighetsgräns och mycket nära vägen för 
infart till området.  

Sökande har fått information om att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
bedömer att föreslagen byggnation inte kan godtas och att beslutet kommer att tas i 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-02-23. Sökande har haft 
tid fram till 2021-02-04 att revidera sin ansökan, dra tillbaka ansökan eller inkomma 
med ett yttrande till nämnden. Sökande har 2021-02-04 skickat in ett brev med 
yttrande, förtydligande samt korrigering. 

Sammanfattningsvis framför sökande att de inte tycker att byggnationerna får stor 
områdespåverkan som kommer vara negativ för området. Enligt sökande har de även 
frågat grannar och styrelsen i föreningen vilka samtycker till förslaget. Sökande 
korrigerar även sin ansökan med att måla staketet vitt och inklädnadsdelen i grått. 
Sökande skriver också att på sommaren syns nästan inte deras hus från vägen.  

 

Skäl till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget har så stor 
omgivningspåverkan att bygglov inte kan beviljas. Byggnationen hamnar på grund av 
sin höga placering och sin storlek rakt i blickfånget vid infart för ett flertal boende i 
området samt för alla de som besöker XXX. Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen bedömer i detta fall att utformningen och placeringen inte är förenliga 
med en god helhetsverkan. Det allmännas intresse går före den enskilde sökande.  
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Msn § 11        Dnr BYGG.2020.384               
 

De synpunkter som sökande framfört 2021-02-04 ändrar inte Miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningens ståndpunkt. Även om grannar och styrelsen medger 
byggnationerna så är det ändå många andra besökare till området som berörs av 
byggnationerna. Åsikten att byggnationerna inte skulle synas från vägen sommartid, 
troligen åsyftande vegetation, delar inte Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Byggnationens placering är så upphöjd i sluttningen att buskage och träd inte kan 
täcka den. Att därtill välja en annan färgsättning, vitt staket och grå nederdel hjälper 
inte heller för att få byggnationerna att smälta in i landskapet. Det enda den 
färgsättningen i så fall åstadkommer är att få byggnationerna att passa ihop till 
befintligt hus, inte få en mindre områdespåverkan.  

Med detta förslås Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslå ansökan om bygglov 
för pooldäck och staket. 

 

Upplysningar 

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i 
Södermanlands län.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-01-28. 
Planritning 
Fasadritning mot norr 
Fasadritning mot söder 
Fasadritning mot väst 
Fasadritning mot öster 
Enkel nybyggnadskarta 
Yttrande inför nämnd 

 
______ 
 
Beslut till: 
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd) 
Sökanden (för kännedom) 
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Msn § 11        Dnr BYGG.2020.384               
 
 
Hur man överklagar 
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i 
Södermanlands län. 
 
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till: 
Oxelösunds kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
613 81 Oxelösund. 
 
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av 
beslutet. Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor 
från den dag du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med 
beslutet. 
 
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt 
plan-och bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga 
beslut om lov eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast 
fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar 
(https://poit.bolagsverket.se). 
 
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att 
beslutet ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna 
handlingar som stöder din uppfattning. 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till 
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. 
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna 
Överklagandeskrivelsen. 
 
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion/fastighet och inte person. Om det 
är fler än en ange om det är för kännedom eller för åtgärd. 
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Msn § 12        Dnr MSN.2021.8               
 
 
Årsredovisning 2020  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Årsredovisningen för 2020 godkänns. 

 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsredovisning  
för 2020. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget innefattar såväl kommun-
styrelseverksamhet som nämndverksamhet.  

Budgeten visar ett positivt resultat för året på 3,8 mkr. Bidragande orsaker till det 
positiva resultatet är både lägre kostnader för snöröjning, Gata/Park-uppdraget och 
personal samt högre intäkter i form av byggsanktionsavgifter än budgeterat. 

Måluppfyllelsen är god; av 19 mål är 13 uppfyllda och 6 inte uppfyllda. 

Personalstyrkan är densamma som året innan.  

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med tidigare år, från 7,9% för 2019 till 6,3% för 
2020. Det finns under året inte någon långtidssjukskrivning (90 dagar eller längre).  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-02-12. 
Förslag till årsredovisning 2020. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Camilla Norrgård Sundberg föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) 
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   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 13        Dnr MSN.2020.36               
 
 
Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens 
målstyrning  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Anta tjänsteskrivelse daterad 2021-02-12 som svar på revisionsrapporten. 

 
Sammanfattning 
 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat 
kommunens målstyrning, med syfte att ge revisorerna underlag att bedöma om 
styrelse och nämnder arbetar ändamålsenligt med målstyrningen för uppnåendet av 
fullmäktiges mål. Denna granskning rör Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samtliga granskade nämnder rekommenderas att: 
 
 komplettera uppsatta mål med en analys för att synliggöra påverkansfaktorer för 

uppfyllnad av målen. En tydlig analys möjliggör en tidig omprioritering av resurser 
inom nämnden och kommunen. 

 aktivt delta i budgetprocessen och vid behov föreslå kommunfullmäktige att 
revidera eller fastställa nya mål (fullmäktiges indikatorer) för kommunmålen. 
Processen kring målformulering och kommunikation till verksamheten är 
avgörande för hur målen förankras i verksamheten. Målen behöver vara 
relevanta, implementerade och accepterade av medarbetare och chefer på olika 
nivåer. 

 
De granskade nämnderna ska senast den 4 mars lämna sitt yttrande till revisorerna. 

Yttrande 
Svar på revisionens rekommendationer 

 En analys av uppsatta mål enligt rekommendationen kommer att genomföras och 
presenteras i samband med uppföljningar av nämndens verksamhet under 2021. 
Detta för att möjliggöra omprioriteringar av resurser. 

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har varje år i sin konsekvensanalys 
lämnat sina synpunkter på kommunmålen. Representanter från 
förvaltningsledningen och nämndens presidium deltar vid de sammanträden där 
man bjuds in från Mål- och budgetberedningen. 

 Förankringen av målen i alla förvaltningens verksamheter är god då hela 
förvaltningen varje år på APT går igenom och föreslår förändringar, nya mål eller 
borttagande av gamla mål inför nämndens arbete med verksamhetsplanen. När 
verksamhetsplanen är antagen görs en handlingsplan med aktiviteter 
gemensamt med hela förvaltningen på APT. 
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Msn § 13        Dnr MSN.2020.36               
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-02-12. 
Missiv - Granskning av kommunens målstyrning. 
Revisionsrapport - Granskning av kommunens målstyrning. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
Revisorerna (för kännedom) 
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Msn § 14        Dnr MSN.2021.3               
 
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor  
till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden. 
 

Redovisningen innebär inte att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ompröva  
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden fritt att återkalla en lämnad delegation. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från 
 

Anna Ginell Beslut om avvisning 
Föreläggande om komplettering 
Startbesked 
Slutbesked 
Strandskyddsdispens

Januari 

Johan Hemmingson Beslut om bygglov 
Bygglov och startbesked 
Föreläggande om komplettering 
Startbesked 
Slutbesked

Januari 

Sofie Eklöf Beslut om avvisning 
Beslut om bygglov 
Föreläggande om komplettering 
Marklov och startbesked 
Slutbesked

Januari 

Nanny Rudengren Beslut om avslut av ärende 
Beslut om bygglov 
Föreläggande om komplettering 
Marklov och startbesked 
Startbesked 
Slutbesked

Januari 

Rebecka Lundgren Beslut om avslut av ärende 
Bygglov och startbesked 
Föreläggande om komplettering 
Startbesked 
Slutbesked 
 
 

Januari 
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Andreas Edhag Beslut om risk- och erfarenhetsklass 
Beslut om registering livsmedelsverksamhet 
Beslut  årliga rapporteringen av köldmedia 
Föreläggande att vidta åtgärder för att förhindra 
trängsel 
Saneringsintyg fartyg 
Tillstånd för eget omhändertagande av latrin 

Januari 

Anneli Alfredsson Yttrande vattenverksamhet Januari
Emilia Torstensson Beslut om avgift för extra hälsoskyddskontroll 

Beslut hållande av djur 
Beslut om riskt- och erfarenhetsklass 
Beslut om registrering livsmedelsverksamhet 
Beslut saneringsanmälan 
Yttrande rivningslov

Januari 

Johan Rubin Dispens från lokala trafikföreskrifter 
Beslut fällning av träd 
Grävtillstånd 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
Yttrande markupplåtelse 
Yttrande tung och bred transport

Januari 

 
 
 
______ 
 


