
 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17)
  
Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

 
2019-03-19  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 14.10 - 15.20 
   
Beslutande Tommy Karlsson (S)
 Calingen Lindberg (S)
 Bengt Björkhage (M)
 Birgitta Luoto (S)
 Kjell Olsson (M)
 Lena Karlsson Aronsson (S)
 Agneta Höglander (C)
 Daniel Lundgren (V)
 Gert Bennevall (KD)
  
Ej tjänstgörande ersättare Ann-Sophie Nygren (S)
 Ferry Hagi (S)
 Thomas Sohlgren (V)
 Björn Johansson (MP)
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Camilla Norrgård Sundberg Tf förvaltningschef 
 Christoffer Karlström, § 17-20 Planarkitekt 
 Göran Deurell, § 17-20 Planarkitekt 
 Sofie Eklöf, § 21-23 Bygglovshandläggare
 Nanny Rudengren, § 21-22 Bygglovshandläggare
 Mats Lindahl, § 24-26 Gatuchef 
  
  
 
  

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

Paragrafer 17 - 29  

    
 

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

 

     
 

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

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-03-19  

Datum för 
anslagsuppsättande 2019-03-25 Datum för  

anslagsnedtagande 2019-04-16 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

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

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2019-03-19  

 

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 17 Detaljplan för del av Stjärnholm 5:1 - avslut av pågående planarbete 

 
3 

Msn § 18 Detaljplan för del av Kv Disponenten med flera - avslut av pågående 
planarbete 
 

4 

Msn § 19 Detaljplan Sundsörs Industriområde Östra del av Aspa 2:8 - avslut av 
pågående planarbete 
 

5 

Msn § 20 Detaljplan Jogersö  
 

6 

Msn § 21 XXX, Tillsyn   
 

7 - 8 

Msn § 22 Solrosen 5, Torggatan 19, Tillsyn olovligt tagit i bruk innan bygglov och 
startbesked meddelats 
 

9 

Msn § 23 Vårlöken 2, Skogsvägen 28-32, Tillsyn av hissar som används trots 
rådande användningsförbud - beslut om sanktionsavgift 
 

10 

Msn § 24 Oxelö marknad 2019 
 

11 - 12 

Msn § 25 Yttrande över motion om utbyggnad av Östersjöleden 
 

13 - 14 

Msn § 26 Svar på e-förslag - Cykelbana till SSAB längs med Aspaleden 
 

15 

Msn § 27 Delgivningar 
 

16 

Msn § 28 Redovisning av delegationsbeslut 
 

17 

Msn § 29 Information/Rapporter 
 

18 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2019-03-19   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 17        Dnr PLAN.2018.4               
 
 
Detaljplan för del av Stjärnholm 5:1 - avslut av pågående 
planarbete  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Pågående planarbete för del av Stjärnholm 5:1 avbryts. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelseförvaltningen inkom 2018-05-15 med begäran om planbesked för 
del av Stjärnholm 5:1. Syftet var att skapa en ny plats i Inskogen för lagring av berg- 
och jordmassor kopplade till exploateringsprojekt i kommunen. Nuvarande 
användning enligt gällande detaljplan är Gata eller Torg och Park eller plantering.  

Förslaget på ny detaljplan var ute på samråd 2018-12-06 – 2019-01-03. Under 
samrådet inkom synpunkter på buller samt påverkan på exploateringsmöjligheter 
väster om planområdet inom gällande detaljplan. 

Diskussion har skett med berörda kommunala förvaltningar och bolag vilket visat på 
ett minskat behov av en permanent plats för upplag. Symbolvärdet med ett upplag 
så nära bostäder och en framtida exploatering av nordvästra Inskogen är också 
frågor av vikt i sammanhanget. 

Kommunstyrelseförvaltningen och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 
därför gemensamt kommit fram till att planarbetet bör avbrytas. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-02-15. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Planarkitekt (för åtgärd) 
Sökanden och sakägare (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2019-03-19   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 18        Dnr PLAN.2017.4               
 
 
Detaljplan för del av Kv Disponenten med flera - avslut av 
pågående planarbete  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Pågående planarbete för Kv Disponenten med flera avbryts. 
 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-22 § 26 att ge Miljö-  
och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete  
för fastigheterna Disponenten 3–5, Byggmästaren 5, 10 samt del av Oxelö 7:13.  

Syftet med planarbetet var att möjliggöra förlängningen av Verkstadsgatan till 
Aspaleden och där möjliggöra en cirkulationsplats som skulle vara början på  
vägen mellan Aspaleden och Vivestavägen. 

Det framkom senare att förlängningen av Verkstadsgatan kunde genomföras utan 
planändring samt att Vattenfall sa nej till en cirkulationsplats så nära fundamenten  
till högspänningsledningarna. Planarbetet har därför inte fortsatt och syftet med 
planbeskedet är inte längre aktuellt. Planarbetet bör därför formellt avbrytas.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-02-19. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Planarkitekt (för åtgärd) 
Mark- och exploatering (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2019-03-19   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 19        Dnr PLAN.2017.5               
 
 
Detaljplan Sundsörs Industriområde Östra del av Aspa 2:8 - avslut 
av pågående planarbete  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Pågående planarbete för del av Aspa 2:8 avbryts. 
 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-22 § 26 att ge Miljö-  
och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för 
Sundsörs Industriområde Östra, del av Aspa 2:8. Syftet var dels att möjliggöra en 
väg genom området, mellan Aspaleden och Vivestavägen, dels se över byggrätter 
och naturmark inom gällande stadsplan. 

På grund av osäkerhet kring en eventuell etablering inom industriområdet har arbete 
med planen endast skett i liten omfattning. 

Då arbete med anslutningsväg till Vivesta från centrum förlagts till annan plats än 
vad som var tanken när planarbetet startades finns dock grunden för planbeskedet 
inte längre kvar. Arbetet bör därför avbrytas och om önskan om att justera bygg-
rätter och naturmark inom gällande stadsplan återkommer får en ny begäran om 
planbesked lämnas in. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-02-18. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Planarkitekt (för åtgärd) 
Mark- och exploatering (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2019-03-19   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 20        Dnr PLAN.2016.7               
 
 
Detaljplan Jogersö   
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Arbetet med detaljplanen ska fortsätta, vilket medför ytterligare kostnader. 
 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen planbesked för en ny detaljplan för Östra och södra Jogersö i 
november 2016. Syftet med planen är att medge fler delningar av fastigheter  
på Jogersö samt att ge möjlighet för större byggrätter. Nu gällande detaljplan  
vann laga kraft 1991 och finansierades med planavgift. Planavgift är en extra  
taxa som tas ut vid givande av bygglov enligt en detaljplan där planavtal skrivits  
vid framtagandet.  

Sedan detaljplanen antogs har ett drygt 10-tal ansökningar inkommit till kommunen 
om att ändra detaljplanen för att medge avstyckning för en enskild fastighet. 
Kommunen har hittills sagt nej med avsikten att ta ett samlat grepp om detalj-
planeringen i området och på detta sätt också undvika att göra så kallade frimärks-
planer. När en enskild fastighetsägare ges planbesked för framtagande av en 
detaljplan blir denne också skyldig att stå för kommunens kostnader för att hand-
lägga och samråda detaljplanen. När nu kommunen tar fram en detaljplan för hela 
planområdet saknas en tydlig ekonomisk motpart och därför har avsikten varit att 
den som får bygglov enligt den nya detaljplanen också ska vara med och täcka 
kommunens kostnader för den genom planavgift.  

Ytterligare utredningar kommer att göra detaljplanen dyrare än beräknat och 
kostnaden kommer att ta tid att få igen via planavgifter. 

Om detaljplanearbetet ska avslutas kommer byggrätten att fortsatt vara 120 m2 
huvudbyggnad + 50 m2 komplementbyggnad (byggnadsarea) inom området. Det 
innebär också att bygglovshandläggarna kommer få fortsatta problem med alla 
avvikelser som gjorts på ön. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-03-11. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Göran Deurell föredrar ärendet. 
 
______ 
 
Beslut till: Planarkitekt (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2019-03-19   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 21        Dnr BYGG.2018.51               
 
 
XXX Tillsyn  
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2019-03-19   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 22        Dnr BYGG.2019.20               
 
 
Solrosen 5, Torggatan 19, Tillsyn olovligt tagit i bruk innan bygglov 
och startbesked meddelats  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Med stöd av 11 kap. 51och 57 §§ plan- och bygglagen (2010:900) påföra  

Work for you i Sverige AB organisationsnummer 556650-0244 en bygg-
sanktionsavgift på 188 906 kronor. 

2. Avgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas till Oxelösunds kommun inom  
två månader efter det att beslutet delgetts den avgiftsskyldige. Fakturan  
skickas separat. 

 
Beslutet går att överklaga till Länsstyrelsen 

 
Sammanfattning 
 
Work for you i Sverige AB har 2018-10-16 sökt tidsbegränsat bygglov avseende  
att använda del av byggnaden för undervisning, ärendenummer BYGG 2018.205.  
Den 19 november 2018 har handläggaren begärt in komplettering (brandskydds-
beskrivning). I december gjordes grannehöranden till angränsande fastighetsägare.  
Den ändrade användningen är planstridig då det i detaljplanen står H- handel. 

Ca 320m2 bruttoarea berörs. Inga erinringar har inkommit varpå handläggare begär 
kompletteringar i ärendet. 

Den 22 januari 2019 utfördes ett tillsynsbesök tillsammans med Räddningstjänsten. 
Work for you i Sverige AB hade då satt igång undervisningsverksamheten utan att 
varken bygglov eller startbesked beslutats. De begärda kompletteringarna har ännu 
inte inkommit i ärende BYGG 2018.205. 

Med stöd av 11 kap. 51, 52 och 57 §§ PBL föreslås Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden att påföra verksamhetsägaren Work for you i Sverige AB en bygg-
sanktionsavgift. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-01-24. 
Beräkning av sanktionsavgift. 
Planriktning. 
 
Dagens sammanträde 
 
Nanny Rudengren föredrar ärendet. 
______ 
 
Beslut till:  
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd) 
Sökanden (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2019-03-19   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 23        Dnr BYGG.2018.221               
 
 
Vårlöken 2, Skogsvägen 28-32, Tillsyn av hissar som används trots 
rådande användningsförbud - beslut om sanktionsavgift  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Med stöd av 11 kap. 51, 52 och 57 §§ plan- och bygglagen (2010:900) påföra 

Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag med organisationsnummer 556527-0062 
en byggsanktionsavgift på 273 000 kronor. 

2. Avgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas till Oxelösunds kommun inom två 
månader efter det att beslutet delgetts den avgiftsskyldige. Fakturan skickas 
separat. 

 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Den 25 oktober 2018 utfördes en besiktning av tre stycken hissar på fastigheten 
Vårlöken 2, adresserna Skogsvägen 28, Skogsvägen 30 och Skogsvägen 32. Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen startade ett ärende den 13 november 2018. 
Bristerna som förelåg vid besiktningstillfället avsåg vidarelarmet i hissarna som var 
ut funktion. Besiktningsprotokollet underkändes och hissarna fick ej brukas. Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen besökte fastigheten den 20 november 2018 och 
konstaterade att hissarna brukades trots användningsförbudet. 

Med stöd av 11 kap. 51, 52 och 57 §§ PBL föreslås Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden att påföra fastighetens ägare Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag en 
byggsanktionsavgift. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-01-15. 
Tjänsteanteckningar från tillsynsbesök daterad 2018-11-20. 
Yttrande från Kustbostäder daterat 2019-02-14. 
Beräkning av sanktionsavgift 

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd) 
Sökanden (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2019-03-19   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 24        Dnr MSN.2018.33               
 
 
Oxelö marknad 2019  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Lions Club får lördag 11 maj 2019 kostnadsfritt disponera 

 Järntorget, förutom marken utanför Prisman 2 (mark under skärmtak) med 
 angränsande gator. 
 Hela Torggatan mellan fastigheten Vitsippan 6 och Kaptensgatan förutom 

marken utanför Kustgrillen där hela ytan på Torggatans sydvästra sida 
utanför byggnaden ska hållas tom. 

 Thams väg från korsningen med Strandvägen över järnvägsbron fram till 
Torggatan. 

 Parkeringen framför Folkets Hus. 
 Parkeringen utanför Vårdcentralen. 
 Biblioteksgatan. 
 Vändplan och parkering utanför Hotell Ankaret. 

 
2. Kostnadsfritt disponera parkeringen (40*140 m) nedanför Prisman från torsdag  

9 maj 12.00 till söndag 12 maj 13.00. 
 
3. Lions Club får ta upp platshyror av försäljare och utställare. 
 
4. Lions Club får genomföra helikopteruppstigningar från Frösängs gärde. 
 
5. Parkeringsförbudet i kommunen upphävs under marknadsdagen förutom på 

Badhusgatan. 
 
6. Parkeringen utanför hotellet, vid vändplanen, används för parkeringsplatser  

för rörelsehindrade och för marknadskontor. 
 
7. Dispens medges för att på Järntorget få framföra fordon för material- och 

varutransporter tillhörande marknaden under både fredag och lördag. 
 
8. Djur som förevisas ska ha tillgång till foder, vatten, skugga och insynsskydd. 
 
9. Lions Club åläggs att anordna avstängningar och skyltning enligt gällande 

trafikföreskrifter samt informera berörda fastighetsägare om avstängningarna. 
 
10. Lions Club åläggs att ha bevakning på parkeringen nedanför Prisman så att 

parkeringen inte tas i anspråk innan torsdagen den 9 maj 12.00. 
 
11. Försäljningsstånd får inte blockera dörrar till affärer inom marknadsområdet. 
 
12. Kontaktperson från Lions Club ska finnas tillgänglig under marknadsdagen. 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2019-03-19  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 24        Dnr MSN.2018.33               
 
 
 
Sammanfattning 
 
Lions Club i Oxelösund har lämnat in ansökan om tillstånd att ta i anspråk  
offentlig plats i Oxelösund från klockan 12.00 torsdagen 9 maj 2019 till klockan  
13.00 söndag 12 maj 2019. 
 
Lions Club i Oxelösund brukar årligen anordna Oxelö marknad i centrala  
Oxelösund och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tidigare år ställt sig  
positiv till arrangemanget. Lions Club får stå för direkta kostnader i samband  
med arrangemanget. 
 
Erforderliga tillstånd för förevisning av djur och livsmedelshantering söks av 
respektive näringsidkare. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-02-27. 
Ansökan Oxelö marknad 2019. 
 
 
______ 
 
Beslut för kännedom till: 
Lions Club 
Sörmlandskustens Räddningstjänst 
Polisen 
Kustbostäder 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2019-03-19   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 25        Dnr MSN.2018.31               
 
 
Yttrande över motion om utbyggnad av Östersjöleden  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommun- 
fullmäktige 
 
Motionen bifalls. 
 
 
Sammanfattning 
 
Miljöpartiet de gröna har 2018-09-19 lämnat in en motion om utbyggnad av Öster-
sjöleden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått motionen för yttrande. 
 
I motionen anges att en utbyggnad av "Östersjöleden"- som alltså utgör en tidigare 
planerad förlängning av Aspaleden utmed SSAB:s nuvarande industriområde, från 
Föreningsgatan via Folkegatan ner till Gamla Oxelösundsvägen - skulle via Sunda 
trafikplats och Aspaleden medge direktaccess för transporter till såväl Cefast-området, 
Lastbilstvätten, SSAB via Masugnsporten, Oxelösunds Hamn via Skeppargatan  
samt Oljeterminalen, den planerade LNG-terminalen och Kuusakoski utan att  
behöva trafikera Hamnbron, Föreningsgatan, Folkegatan samt Gamla Oxelösunds-
vägen delen Föreningsgatan-Skeppargatan. 
 
Miljöpartiet yrkar att en utredning genomförs av de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för en utbyggnad av Östersjöleden samt eventuella synergi- 
effekter av en utbyggnad. 
 
Frågan om en alternativ vägdragning kommer att utredas tillsamman med SSAB:s 
omställning avseende sin produktion och Oxelösunds hamns hantering av LNG 
varför Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen anses 
besvarad. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-03-08. 
Motion om utbyggnad av Östersjöleden. 
Begäran om yttrande om utbyggnad av Östersjöleden. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Mats Lindahl föredrar ärendet. 
 
Ajournering 15.02 - 15.08 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2019-03-19  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 25        Dnr MSN.2018.31               
 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Motionen anses besvarad. 
 
 
Förslag 
 
Lena Karlsson Aronsson (S) förslår att motionen ska bifallas. Kjell Olsson (M), 
Bengt Björkhage (M), Agneta Höglander (C), Gert Bennevall (KD) och Daniel 
Lundgren (V) instämmer  
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer framskrivet förslag mot Lena Karlsson Aronssons (S) förslag 
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Lena Karlsson Aronssons 
förslag att bifalla motionen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ks/Kf (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2019-03-19   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 26        Dnr MSN.2019.11               
 
 
Svar på e-förslag - Cykelbana till SSAB längs med Aspaleden  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
E-förslaget anses besvarat. 

 
Sammanfattning 
 
Ett E-förslag har inkommit gällande cykelbana till SSAB längs med Aspaleden. 
Förslagsställare skriver att för en säkrare pendling önskas en fortsättning av befintlig 
cykelbana mot SSAB med start vid korsningen  Maskingatan/ Verkstadsgatan och 
som ska sträcka sig längs med Verkstadsgatan, upp på aspaleden vid truckstop och 
vidare längs med aspaleden fram till cykelvägen vid SSAB. Förslagsvis läggs 
cykelbanan på höger sida längs med aspaleden mot SSAB då det finns mest plats 
utan att behöva bredda allt för mycket av befintlig vägren. Detta skulle ge en 
tryggare och säkrare pendling i Oxelösund/Nyköping med omnejd, både cyklister, 
bilister året runt. 
 
Beslutet att bygga en gång- och cykelbana som innefattar den sträckning som  
e-förslaget beskriver är redan fattat och kommer att utföras under 2020. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att e-förslaget bör  
anses besvarat. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-03-08. 
E-förslag - Cykelbana till SSAB längs med Aspaleden 
Karta till e-förslag - Cykelbana Maskingatan till SSAB. 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Mats Lindahl föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förslagsställaren (för kännedom) 
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Msn § 27        Dnr MSN.2019.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delges: 
 
Revisorerna 
2019-02-27 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2018 
 
 
Mark- och miljödomstolen 
2019-03-05 
Dom på överklagan gällande bygglov för ändrad användning av kontorslokal  
till bostad, Eken 9. 
 
 
______ 
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Msn § 28        Dnr MSN.2019.3               
 
 
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 Slutbesked Februari
Marie-Louise 
Rundlöf 

Slutbesked eldstad  Februari 

Sofie Eklöf Beslut om avvisning 
Beslut om bygglov och startbesked 
Slutbesked

Februari 

Nanny Rudengren Beslut om avskrivning 
Beslut om avvisning 
Beslut om bygglov 
Beslut om startbesked 
Beslut om bygglov med startbesked 
Slutbesked

Februari 

Camilla Norrgård 
Sundberg 

Beslut om avvisning 
Beslut om startbesked 
Beslut om bygglov och startbesked 
Beslut om rivningslov med startbesked 
Slutbesked

Februari 

Emilia Torstensson Beslut om risk- och erfarenhetsklass för 
livsmedelsverksamhet 
Saneringsintyg fartyg

Februari 

Indira Pasic Beslut omhändertagande av latrin 
Föreläggande om miljöteknisk markundersökning 
Oxelö 7:50

Februari 

Mattias Ryman Beslut omhändertagande av latrin Februari
Magdalena Nilsson Beslut om hållande av höns Februari
Johan Rubin Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Yttrande ansökan markupplåtelse
Februari 

 
______
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Msn § 29        Dnr MSN.2019.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
Camilla Norrgård Sundberg informerar om: 
 
 Budgetuppföljning per februari + 282 tkr årsprognos. 
 Handläggningstider för bygglovsärende. 
 Personalsituationen på förvaltningen.  
 Inga siffror finns att redovisa gällande sjukfrånvaro. 
 
 
______ 
 
 


