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Beslutande Tommy Karlsson (S) 
 Calingen Lindberg (S) 
 Bengt Björkhage (M) 
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Msn § 110 Snödroppen 1, Frösängsvägen 6, Tillsyn för eventuell  olovlig åtgärd - 
beslut om sanktionsavgift 
 

4 

Msn § 111 Konvaljen 5, Frösängsvägen 78, Ansökan om bygglov för nybyggnad 
av komplementbyggnad  
 

5 - 7 

Msn § 112 Begäran om planbesked Femöre 1:3 Oxelösunds Båtvarv 
 

8 - 9 

Msn § 113 Mål och budget med verksamhetsplan 2020-2022 
 

10 

Msn § 114 Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd samt 
Kontrollplan för livsmedel (2020-2022) 
 

11 

Msn § 115 Internkontrollplan 2020 
 

12 

Msn § 116 Taxor 2020 - ändring av Taxa för bygglov, plan, mät- och 
kartverksamhet  
 

13 - 14 

Msn § 117 Utvärdering av målstyrning och roller i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 2019 
 

15 - 17 

Msn § 118 Redovisning av delegationsbeslut 
 

18 - 19 

Msn § 119 Information/Rapporter 
 

20 
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Msn § 110        Dnr BYGG.2019.426               
 
 
Snödroppen 1, tillsyn för eventuell  olovlig åtgärd - beslut om 
sanktionsavgift  
 
Nanny Rudengren informerar om att företaget Tabassam AB vidtagit rättelse varför 
ärendet utgår. 
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Msn § 111        Dnr BYGG.2019.374               
 
 
Konvaljen 5, ansökan om bygglov för nybyggnad av komplement-
byggnad   
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Bygglov beviljas med avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och 31 c  

2 §§ PBL. 
 
2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ PBL. 
 
3. Byggherrens kontrollplan fastställs. Kompletterande villkor kan ges med stöd av 

10 kap. 29 § PBL. 
 

4. Lovet innebär inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. Arbetena får inte påbörjas 
förrän Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har meddelat startbesked och fyra 
veckor förflutit sedan beslutet om lov kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  

 
5. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.  
 
6. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap.  

4 PBL. 
 
7. Följande handlingar ska inlämnas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

som underlag för slutbesked 
  Anmälan om färdigställande 
  Verifierad kontrollplan 
  Relationshandlingar - om ändringar gjorts som inte kräver nytt bygglov. 
  Lägeskontroll 

 
8. Avgiften för beslutet är 5 250 kr i enlighet med fastställd taxa av kommun-

fullmäktige 2018-11-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2019-10-21 och beslut 
fattades 2019-12-17 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen 
har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900).   

 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser bygglov för komplementbyggnad (cykelförråd) om 28 m2. Ansökan 
innebär avvikelse från planbestämmelserna (detaljplan 04-OXS-46) vad avser att 
mark inte får bebyggas.  
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Msn § 111        Dnr BYGG.2019.374               
 
 
Avvikelsen bedöms sammantaget som en sådan avvikelse som avses enligt 9 kap.  
31 c § punkt 2. PBL.  
 
- byggnaden är placerad på mark som inte får bebyggas. 

Fasader i trä målas i NCS S 2005-Y10R, tak beläggs med svart plåt  
 
Berörda sakägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. 
Inga negativa synpunkter har inkommit.  
 
 
Upplysningar 
 
Lovet innebär inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. Arbetena får inte påbörjas 
förrän Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har meddelat startbesked och fyra 
veckor förflutit sedan beslutet om lov kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL. 
 
Beslutet kan överklagas, för mer information se bilaga. 
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 PBL. 
 
Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Påbörjas åtgärden innan beslutet har vunnit laga kraft sker det på byggherrens egen 
risk. 
 
I detta ärende krävs egen lägeskontroll. Arbetena ska utföras av byggherren i samråd 
med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Mer information finns på 
www.oxelosund.se. 
 
Dagvatten ska i normalfallet omhändertas inom fastigheten. 
 
Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen 
(PBF), Miljöbalken (MB), Kulturmiljölagen (KML). 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-12-04. 
Ansökan, inkom 2019-10-21. 
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta, inkom 2019-10-21. 
Plan-, fasad- och sektionsritning komplementbyggnad, inkom 2019-10-21. 
Konstruktionsritning, inkom 2019-10-21. 
Förslag till kontrollplan, inkom 2019-10-21 
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Msn § 111        Dnr BYGG.2019.374               
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Jäv 
Lena Karlsson Aronsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut  
i ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd) 
Sökanden (för kännedom)  
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar 
Berörda grannar (för kännedom): Harsyran 1, Konvaljen 1, 4, 6 
 
 
 
 
Bilaga: Hur man överklagar 
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Msn § 112        Dnr PLAN.2019.10               
 
 
Begäran om planbesked Femöre 1:3 Oxelösunds Båtvarv  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Lämna positivt planbesked och ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för rubricerat område. 
 
 
Sammanfattning 
 
4 september 2019 inkom Oxelösunds Båtvarv AB med en begäran om planbesked för 
fastigheten Femöre 1:3 i Fiskehamnen. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som 
inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett 
slutligt ställningstagande från kommunens sida. Nämnden får alltså besluta att 
avbryta påbörjad detaljplanering om den finner skäl till detta. Ett planbesked ska även 
besvara när en detaljplan kan vara klar; vid en detaljplaneändring bedöms den vara 
klar senast 2020-10.   

Oxelösunds Båtvarv AB vill fortsätta att kunna erbjuda sina kunder tillfällig över-
nattning på sin fastighet i den södra delen Fiskehamnen. Hittills har uthyrningen, 
möjliggjorts av ett tids-begränsat bygglov som nu inte kan förlängas ytterligare. 
Fortsatt uthyrning kräver att Detaljplan för Österviken omfattande fastigheterna 
Femöre 1:2, 1:3 med flera samt del av Femöre 1:4 (Dp 1825 från 2008) ändras. 

Detaljplaneändringar rör sig vanligen om en eller några få bestämmelser och behöver 
alltid rymmas inom den specifika detaljplanens syfte. Enligt planbeskrivningen är 
syftet "en utveckling av ett 'Marint Centrum' [..] [vilket dock inte medges i gällande 
detaljplaner], [..] [varför] en lämplighetsprövning genom detaljplanering [är] 
nödvändig". 

Förvaltningens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas 
medföra risk för betydande miljöpåverkan, en bedömning som utifrån de 
förutsättningar som presenterats delas av Länsstyrelsen. Därmed torde inte en 
detaljplaneändringen behöva miljöbedömas genom en miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB. Länsstyrelsen är däremot inte övertygade om att önskade ändringar faktiskt 
ryms inom en detaljplaneändring. Skulle det bli aktuellt med en helt ny detaljplan 
bedömer förvaltningen att det kan komma att krävas en MKB, dessutom kommer 
strandskyddet att behöva upphävas på nytt. En ny detaljplan kan antas omfatta fler 
aktörer och därmed även att fler parter ska bekosta den. 

När en detaljplaneändring görs skapas en gällande plankarta till för samma 
planområde. För att undvika tolkningsproblem och fler planändringar skapar 
planarbetet ett behov av att identifiera alla önskvärda ändringar av detaljplanen  
för västra delen av Fiskehamnen (Dp 1825). Detta behövs även för att fastslå en 
avgränsning och inriktning för projektet.  
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Msn § 112        Dnr PLAN.2019.10               
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-12-06. 
Undersökning betydande miljöpåverkan. 
Yttrande på undersökning om risk för betydande miljöpåverkan vid planändring. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Planarkitekt (för åtgärd) 
Sökanden (för kännedom) 
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Msn § 113        Dnr MSN.2019.34               
 
 
Mål och budget med verksamhetsplan 2020-2022  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Antar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2020-2022 med 
redaktionella ändringar. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade om mål och budget 2020-2022 den 16 oktober 2019. 
Enligt budgetanvisningarna ska nämndernas verksamhetsplaner antas innan det nya 
budgetåret påbörjas. 

Nämndens budget minskar från 2019 till 2020 med 715 tkr, inklusive 
besparingskravet på 3%. Förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen 
gjort en ny budget utifrån dessa förutsättningar. Det kommer i dagsläget inte att 
påverka personal-resurserna, men vissa mål har en lägre ambitionsnivå än tidigare 
och posterna för konsulttjänster har inom de flesta områden minskats. 

Ersättningen till Kustbostäder (Gata/park-uppdraget) ligger totalt på 9 191 tkr i den 
budget som föreslås, Kustbostäders prognos är dock 9 774 tkr. Detta innebär att man 
inte är överens om ersättningen mellan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och 
Kustbostäder. Det pågår diskussioner om nedskärningar och effektiviseringar, dessa 
kommer att fortsätta under 2020. 

Nämndmålen har justerats med hjälp av förvaltningen och nämndens ledamöter, men 
eftersom det ska ske ett större övergripande arbete med målen under 2020 är det 
inga större justeringar gjorda. 

Där det finns ingångsvärden för 2019 så har de tagits från delårsrapporten 2019, 
alltså är den siffran per 31 augusti 2019 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-12-08. 
Förslag till verksamhetsplan 2020-2022. 
 
Dagens sammanträde 
 
Camilla Norrgård Sundberg föredrar ärendet. 
 
Jäv 
Lena Karlsson Aronsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Msn § 114        Dnr MSN.2019.36               
 
 
Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd samt 
Kontrollplan för livsmedel (2020-2022)  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Fastställer Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd 2020-2022  

med tillhörande behovsutredning. 

2. Fastställer Kontrollplan för livsmedel, dricksvatten och animaliska biprodukter  
2020-2022. 

 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsyns- och kontrolluppgifter enligt 
miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen med flera. Varje år ska nämnden 
besluta om hur arbetet ska prioriteras. Planen för nämndens ansvarsområden ska 
enligt lag grundas på en behovsutredning som avser tre år.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en samlad behovsutredning för 
samtliga verksamhetsområden, men separerat planerna så att det finns en för  
miljö- och hälsoskydd och en för livsmedel.  

Behovsutredningen för 2020 visar på ett behov av cirka 6 498 timmar. Eftersom 
resurserna är 6 320 timmar blir underskottet ungefär 177 timmar. 

För att få 2020 års plan i balans måste arbetsuppgifter prioriteras bort från behovs-
utredningen, vilka framgår under rubriken ”Prioriteringar” i ”Kommunal plan för tillsyn 
inom miljö- och hälsoskydd 2020-2022”. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-12-08. 
Förslag till kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd 2020-2022. 
Behovsutredning 2020-2022. 
Förslag till kontrollplan för livsmedel, dricksvatten och animaliska biprodukter  
2020-2022. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Camilla Norrgård Sundberg föredrar ärendet. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
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Msn § 115        Dnr MSN.2019.39               
 
 
Internkontrollplan 2020  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Fastställa Intern kontrollplan för 2020. 
 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden ska, inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och på en 
rimlig nivå samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt 
(kommunallagen 6 kap 6 §). 
 
Enligt Oxelösund kommuns reglemente för internkontroll ansvarar nämnden för att 
internkontroll upprättas, fastställs, revideras och följs upp årligen. Kommunstyrelsen 
har det övergripande ansvaret.  
 
De kontrollmoment som valts presenteras i förslag till internkontrollplan. Nämnden 
ska besluta vilka delar som ska granskas i internkontrollplanen för 2030. Nämnden 
har också möjlighet att själv initiera kontrollmoment. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-12-06. 
Förslag till internkontrollplan 2020. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Internkontrollansvarig kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)  
Revisorerna (för kännedom) 
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Msn § 116        Dnr MSN.2019.16               
 
 
Taxor 2020 - ändring av Taxa för bygglov, plan, mät- och 
kartverksamhet   
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommun- 
fullmäktige 
 
1. Anta ”Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet”, att gälla från och med 

det datum den beslutas i kommunfullmäktige. 
 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett behov av ändringar i Taxa för bygglov, 
plan, mät- och kartverksamhet med införande i början av 2020, så snart kommunfull- 
mäktige antagit ändringarna. 

En av förändringarna är att istället för att taxan för bygglov och startbesked/slutbesked  
delas 50/50 så läggs 1/3 på bygglovet och 2/3 på startbesked/slutbesked. Detta är för  
att en större del av kostnaden ska tas ut vid startbesked, det vill säga i närmre anslutning  
till arbetet med beskedet. 

Avgiften för avvisat ärende höjs från 500 kr till 2000 kr och återtaget ärende efter 
kommunicering från 1000 kr till 2000 kr. Dessa höjningar görs eftersom det lagts ner  
tid på ärendena innan de avvisas eller återtas. 

Andra ändringar är mer redaktionella, till exempel har 25 % ändrats till ¼. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-12-08. 
Förslag till taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet 2020. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Anta ”Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet”, att gälla från och med det 
datum den beslutas i kommunfullmäktige. 
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Msn § 116        Dnr MSN.2019.16               
 
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande tillägg till beslut: Paragrafen förklaras omedelbart 
justerad. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om framskrivet förslag samt eget tilläggsförslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förslagen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kf (för åtgärd) 
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Msn § 117        Dnr MSN.2019.35               
 
 
Utvärdering av målstyrning och roller 2019  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
3. Redovisning av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens utvärdering  

godkänns. 

4. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar vid sammanträdet att  
lyfta följande i sin egen utvärdering 

 Policyn är känd för nämnden ledamöter och ersättare.   
 Spelreglerna är tydliga och klara och dom efterlevs. Frågor från politiker  

går direkt till förvaltningschef som tar frågan vidare till handläggare.  
 Det behöver tydliggöras vad- och hur-frågor mellan politiker och  

tjänstemän. 
 En årlig utbildning/genomgång av policyn behövs. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds 
kommun (2012-02-15, § 13). Hur policyn efterlevs ska följas upp och utvärderas  
en gång per år av samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till kommun-
fullmäktige.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att policyn för målstyrning och 
roller i stort sett fungerar som avsett, policyn ger förutsättningar för ett effektivt och 
förtroendefullt samarbete mellan politiker och tjänstemän.  

Kännedomen om Målstyrning och roller bedöms som ganska god i Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter och information om policyn ska 
läggas till i genomgången för nya medarbetare. Diskussion om policyn görs sällan, 
den läggs till som en punkt i årsplaneringen för förvaltningens APT. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att spelreglerna inte alltid 
efterlevs i relationen mellan politiker och tjänstemän. Det kan vid vissa tillfällen vara 
svårt för tjänstemännen att veta om politikerna agerar som politiker eller privat-
personer, alla går inte heller vägen via förvaltningschef, det förekommer också ibland 
diskussioner på en detaljnivå hur förvaltningens arbete ska utföras.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-12-08. 
Policy för målstyrning och roller. 
 
Dagens sammanträde 
 
Nämnden diskuterar målstyrning och roller. 
 
______ 
Beslut till: Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2019-12-17   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 118        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 Beslut om avskrivning 
Beslut om avvisning 
Beslut om förlängning av handläggningstid 
Förbud mot användning av byggnadsverk 
Startbesked 
Slutbesked

November 

Sofie Eklöf Beslut om avvisning 
Beslut om avslut av ärende utan vidare åtgärd 
Beslut om förlängning av handläggningstid 
Rivsningslov och startbesked 
Startbesked 
Slutbesked

November 

Nanny Rudengren Beslut om avskrivning 
Beslut om bygglov 
Bygglov och startbesked 
Startbesked 
Slutbesked

November 

Camila Norrgård 
Sundberg 

Beslut om avslag på begäran att lämna ut allmän 
handling

November 

Anneli Alfredsson Yttrande vattenverksamhet för muddring November
Emilia Torstensson Föreläggande att vidta åtgärder efter 

livsmedelstillsyn 
Saneringsintyg fartyg

November 

Indira Pasic Föreläggande om försiktighetsmått 
Föreläggande att redovisa egenkontrollprogram 
Föreläggande att anmäld verksamhet inte får 
påbörjas

November 

Mattias Ryman Tillstånd att inrätta avloppsanläggning 
 

November 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2019-12-17  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Johan Rubin Beslut fällning av träd 
Dispens från lokala trafikföreskrifter 
Grävtillstånd 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
Transporttillstånd

November 

 
 
 
______
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2019-12-17   
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Msn § 119        Dnr MSN.2019.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
Camilla Norrgård Sundberg informerar om 
 
 Arbetet med medarbetarundersökning på förvaltningen. 
 LONA-ansökningar har gjorts, bland annat Frösängs gärde och blomsterängen 

vid motorvägen. 
 Sjukfrånvaron på förvaltningen ligger på 8,82.  
 Personalsituationen på förvaltningen  
 Uppdraget om farligt gods transporter - konsult kommer att tas in för det 

arbetet. 
 
 
______ 
 
 


