
 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16)
  
Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

 
2021-04-20  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Plats och tid Koordinaten, Eventsalen kl 13.15 - 15.25
   
Beslutande Tommy Karlsson (S)
 Calingen Lindberg (S)
 Bengt Björkhage (M)
 Björn Johansson (MP)
 Tapio Helminen (M)
 Lena Karlsson Aronsson (S)
 Agneta Höglander (C)
 Daniel Lundgren (V)
 Per Krusell (SD)
  
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Johan Rubin Tf förvaltningschef 
 Tove Bondestad, § 30 Verksamhetsekonom
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

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

Paragrafer 27 - 34  

    
 

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

 

     
 

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

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-04-20  

Datum för 
anslagsuppsättande 2021-04-28 Datum för  

anslagsnedtagande 2021-05-20 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Agnetha West 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-04-20  
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Msn § 27 Information/Rapporter 

 
3 

Msn § 28 XXX, Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt 
rivningslov 
 

4 - 7 

Msn § 29 XXX, Ansökan om bygglov för påbyggnad av garage 
 

8 - 10 

Msn § 30 Budgetuppföljning per mars 
 

11 

Msn § 31 Investeringsplan 2022-2024 
 

12 

Msn § 32 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning 
och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder 
 

13 

Msn § 33 Delgivningar 
 

14 

Msn § 34 Redovisning av delegationsbeslut 
 

15 - 16 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-04-20  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 27        Dnr MSN.2021.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
Johan Rubin informerar om 
 
 Personalsituationen på förvaltningen. 
 Sjukfrånvaro inom förvaltningen. 
 Pågående detaljplaner. 
 Pågående projekt inom verksamheten. 
 Beläggningsarbeten inom kommunen. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-04-20  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 28        Dnr BYGG.2020.499               
 
 
XXX, Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 
samt rivningslov  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Bygglov beviljas med liten avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och 

31 b 1 §§ PBL. 
 
2. Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § PBL.  
 
3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till 

kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL, godkänns 
Gert Bennevall. 

 
4. I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person 

med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer 
samt i samråd med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. 
Beställning av utstakning samt lägeskontroll görs via www.oxelosund.se. 
 

5. Totala avgiften för beslutet är 10 400 kr i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige 2020-11-11 § 100. Tidsfristen började löpa 2021-01-25  
och beslut fattades 2021-04-20, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har överskridits med 2 veckor. Avgiften har reducerats med 
1 600 kr med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).  2/3-delar  
av summan faktureras vid startbeskedet. 

 
Bygglovskostnad: 4 000 
Reduktion av bygglovsavgift: 4000 / 5 x 2v = 1 600 
Faktureras vid bygglov: 2 400 
Faktureras vid startbesked: 8 000 
 
Summa avgifter 10 400 kronor 

 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning). 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad i form av en gäst-
stuga. Byggnaden är i ett plan, har en byggnadsyta om 52 m2 och en byggnadshöjd 
om 2,7 meter. Fasaden har stående vit träpanel, fönster och foder i vitt och taket 
beläggs med svarta betongpannor. På platsen där byggnaden ska uppföras finns  
idag ett uthus som rivs. 
 
Nybyggnaden bedöms uppfylla de krav som återfinns i gällande detaljplan, anpassad 
till terrängen, ger ett småskaligt intryck och uppfyller i övrigt bestämmelserna i PBL 
gällande utformning. 
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Msn § 28        Dnr BYGG.2020.499               
 

Förslaget avviker från detaljplanen med avseende på att den planerade byggnaden 
kommer att överskrida begränsningen av byggnadsyta med 2 m2. 
 

Berörda sakägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL.  
Fastighetsägaren, Grönvikens sommarstugeförening, har inget att erinra mot 
åtgärden. 
 
Två boende i närområdet framför synpunkter att byggnaden bör ha samma placering 
som det tidigare uthuset då det utgör ljuddämpning mot Kattberget. En boende i 
området framför synpunkten att om en altan byggs på södra gaveln om huset ska den 
hamna minst tre meter från tomtgräns. 

 
Skäl till beslut 

Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
Ansökan innebär dock en avvikelse från planbestämmelserna vad avser byggnadens 
storlek. Avvikelsen bedöms sammantaget som en sådan liten avvikelse som avses 
enligt 9 kap. 31 b 1 PBL. 
 
Den föreslagna gäststugan får en byggnadsyta om 52 m2, trots att detaljplanen 
endast medger en byggnadsyta om 50 m2. Avvikelsen bedöms dock vara så pass 
liten att lov kan medges. Byggnaden bedöms i övrigt hålla en tillräckligt god 
arkitektonisk och materialmässig klass som kan passa in i det befintliga området. 
 
Rivningen av befintligt förråd bedöms uppfylla kraven för rivningslov enligt 9 kap. 34 § 
PBL. Byggnaden som rivs är placerad på prickmark och därmed inte planenlig. Därför 
placeras den nya byggnaden högre upp i backen, längre norrut.   
 
Byggnaderna är placerade i Grönvikens sommarstugeförening som har gett tillåtelse 
till åtgärderna i egenskap av fastighetsägare. 
 
De synpunkter som framförts kring byggnadens placering i fråga om ljuddämpning är 
inget som påverkar Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens beslut.  
 
Huruvida det ska byggas en altan på södra gaveln är inget som redovisas av 
bygglovsansökan och därför inget som Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan 
beakta. 
 
Sammanfattningsvis bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att åtgärderna 
är förenliga med rådande lagstiftning och bygglov beviljas därmed enligt 9 kap. 30 
och 31 b 1 §§ PBL. Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § PBL. De synpunkter 
som framförts gällande byggnadens placering eller eventuella framtida utbyggnad av 
altan anses inte vara skäl nog att inte bevilja lov. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-04-20  
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Msn § 28        Dnr BYGG.2020.499               
 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Om 
byggnationen påbörjas innan startbesked lämnats ska byggsanktionsavgift tas ut. 

Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller 
bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. 
 
Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats. 
 
Tillstånd för att utföra åtgärden krävs från fastighetsägaren. 
 
Befintligt vägdike får inte fyllas igen. Ytan under utfarten ska kulverteras så att 
vattenflödet i vägdiket inte stoppas upp. 
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person 
med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer 
samt i samråd med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Beställning 
av utstakning samt lägeskontroll görs via www.oxelosund.se. 
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-03-16. 
Fasadritning  
Planritning  
Situationsplan 
Sektionsritning  
Granneyttranden med erinran. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd) 
Sökande (för kännedom) 
Fastighetsägaren (för kännedom) 
Granne, som inte fått sin synpunkt tillgodosedd (för kännedom) 
Kontrollansvarig (för kännedom) 
 
 
Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se. 
 
Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen): 
Styrelsen för Grönvikens sommarstugeförening e.k för. 
Samtliga taxerade ägare på fastigheten Stjärnholm 4:2 
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Msn § 28        Dnr BYGG.2020.499               
 
 
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. 
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Msn § 29        Dnr BYGG.2021.106               
 
 
XXX, Ansökan om bygglov för påbyggnad av garage  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Ansökan om bygglov för påbyggnad av garage avslås med stöd av 9 kap. 30 § 

PBL. 

2. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2020-11-10 § 100 kommer miljö-  
och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 3 000 för handläggning  
av ärendet. 

 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning). 

 
Sammanfattning 
 
Ansökan om bygglov för påbyggnad av garage inkommer 2021-03-16. Föreslagen 
åtgärd innebär en påbyggnad ovanpå befintligt garage, vilket enligt gällande 
beräkning innebär att byggnaden efter utförd åtgärd får två våningar.  
 
Enligt Boverket räknas ett utrymme som våning som det utrymme som är mer än  
70 cm högt där fasadliv möter vindbjälklagets översida.  
 
Gällande detaljplan medger endast byggnad med en våning på fastigheten. Miljö-  
och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer avvikelsen som för stor för att kunna 
betraktas som liten. 
 
Skäl till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslagen åtgärd är för stor för 
att kunna betraktas som en mindre avvikelse enligt 9 kap 31 a § 1 p PBL. 
 
För fastigheten gäller detaljplan 04-OXS-94, som på fastigheten endast medger 
byggnad med en våning.   
 
Våning definieras i PBF (Plan- och byggförordningen) på nedanstående sätt: 

Med våning avses i denna förordning ett utrymme i en byggnad där utrymmet 
avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och 
nedåt av ett golv. 

En vind ska anses vara en våning endast om 
   1. ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet, och 
   2. byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets 
 översida. 
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Msn § 29        Dnr BYGG.2021.106               
 

I ansökans bifogade ritningar kan våningsplanets byggnadshöjd beräknas till 1,7 
meter vilket ju vida överstiger den beräkning som avgör om utrymmet är att betrakta 
som vind eller våning. 

Sökande har inför nämndens sammanträde givits tillfälle att revidera ansökan, dra 
tillbaka ansökan eller inkomma med ett yttrande till nämndens sammanträde. Inget  
av detta har inkommit. 
 
Med detta föreslås Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att avslå ansökan om 
bygglov för påbyggnad av garage. 

 
Upplysningar 

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. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-03-17. 
Plan- och fasadritningar. 
Situationsplan. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd) 
Sökande (för kännedom) 
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Msn § 29        Dnr BYGG.2021.106               
 
 
Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se. 
 
 
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. 
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Msn § 30        Dnr MSN.2021.4               
 
 
Budgetuppföljning per mars  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Godkänna budgetuppföljningen per mars 2021 med tillägget att vid sammanträdet i 
april ska en budget i balans redovisas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden visar ett positivt resultat på 61 tkr, med en 
årsprognos på -350 tkr. 

Prognosen för intäkter avviker inte nämnvärt från budget, utfall för intäkter i mars är 
något högre än budget då dessa inte är periodiserade. 

Personalkostnaderna är något lägre på grund av en tjänst som ska delas med 
Kommunstyrelsen har flyttats fram till juni samt på grund av en del sjuk- och annan 
frånvaro. 

Andra kostnader som ligger över budget är konsultkostnader; två bygglovskonsulter 
och en livsmedelskonsult, samt juridisk hjälp i bygglovsärenden. 

Den lagstadgade tiden för hantering av bygglov inom 10 veckor från och med 
komplett ärende hålls i de flesta ärenden, de som överskrids gås igenom och orsaken 
till överskridandet analyseras. Genomsnittstiden för beviljande av bygglov från det att 
ärendet är komplett var i januari till februari 3,8 veckor. 

Sjukfrånvaron är lägre än under samma tidsperiod 2019 och 2020, i januari var den 
2,49% (9,73 och 9,77) och i februari 5,25% (7,74 och 9,91). 

Arbetet med aktiviteter för att uppnå nämndmålen ligger i stort sett i fas med årets 
planering. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021- 
Ekonomisk uppföljning per mars. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Tove Bondestad föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)
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Msn § 31        Dnr MSN.2021.17               
 
 
Investeringsplan 2022-2024  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Investeringsplanen och investeringsbehov fastställs och överlämnas till mål- och 
budgetberedningen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till mål- och budgetberedningen är 
investeringar under kommande budgetperiod enligt följande: 
 
 2022: 27,45 Mkr 
 2023: 16,5 Mkr 
 2024: 12,5 Mkr 

 
Den största posten för alla tre åren är asfaltering av vägar, gång- och cykelvägar. 
Detta för att komma ikapp den underhållsskuld som finns och för att fortsätta 
underhållet enligt den kartläggning som gjorts av behovet. 
 
Andra poster är park/torg/allmänna ytor/badplatser där flera mindre poster slagits 
ihop till en större, behovet av underhåll av dessa utreds och planeringen görs år för 
år. 
 
Ett projekt som tillkommer 2021 som inte varit med tidigare är upprustning av 
Jogersöbadet, både av stranden och bryggor. 
 
Investeringarna har prioriterats enligt förslag i investeringsplanen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-04-16. 
Förslag till investeringsplan 2022-2024. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Mål- och budgetberedningen (för åtgärd) 
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Msn § 32        Dnr MSN.2021.6               
 
 
Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens 
styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Anta tjänsteskrivelse daterad 2021-04-09 som svar på revisionsrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning  
med syftet att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning, kontroll och 
uppföljning rörande de uppdrag som utförs av de helägda bolagen. I granskningen 
ingår en fördjupad analys av fyra uppdrag till Kustbostäder i Oxelösund AB. I detta 
ingår Gata/Park-uppdraget som Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för. 

Den sammanfattande bedömningen är att det saknas grundläggande ramar för 
Kustbostäders uppdrag rörande fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler, driften 
och underhållet av Gata/Park samt driften och underhållet av småbåtshamnarna. 
Kommunens uppföljning av flera uppdrag har utvecklats under senare år och de 
förtroendevalda revisorerna gör bedömningen att det finns en ändamålsenlig 
uppföljningsprocess för merparten av granskade uppdrag som säkerställer en 
tillräcklig informationsinhämtning och möjlighet att korrigera avvikelser. Man anser 
dock att Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente och Kustbostäders 
bolagsordning bör revideras så att ansvarsförhållandet mellan nämnden och bolaget 
blir tydligare och att det bör finnas ett avtal som reglerar detta. Detta håller Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden med om och deltar gärna i arbetet med revideringen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under de senaste åren arbetat för att få 
bättre insyn i vad som utförs inom Gata/Park-uppdraget, man har också flyttat ansvar 
tillbaka till kommunen för att ha kontroll över vad som görs och till vilken kostnad, se 
beskrivning i avsnitt 3. Ärendet. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att man idag har arbetat fram ett 
arbetssätt som ger en god insyn i uppdraget och att uppföljningen är tillräcklig. Detta 
arbetssätt kan användas vid framtagande av det avtal som framöver ska tas fram. 

Då inga rekommendationer riktas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden finns det 
inga sådana punkter att besvara. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-04-09. 
Missiv - Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder. 
Revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag 
till Kustbostäder. 
 
______ 
 
Beslut till: Revisorerna (för kännedom), Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-04-20  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 33        Dnr MSN.2021.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delges: 
 
 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 
Ks § 37 - Byggnation av actionpark i anslutning till Oxelöskolan 
 
 
Kommunfullmäktige 
2020-03-31 
Kf § 34 - Riktlinjer för deltagande i sammanträde på distans 
 
 
______
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Msn § 34        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 
 

Johan Hemmingson Beslut om avskrivning 
Beslut om avslut av ärende 
Beslut om bygglov 
Bygglov och startbesked 
Föreläggande om komplettering 
Startbesked 
Slutbesked

Mars 

Sofie Eklöf Föreläggande om komplettering 
Slutbesked

Mars 

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

Mars 

Stephanie 
Strömberg 

Föreläggande om komplettering 
Startbesked 
Slutbesked

Mars 

Andreas Edhag Beslut om risk- och erfarenhetsklass 
Beslut om klassificering och årligt avgift 
Beslut  årliga rapporteringen av köldmedia 
Beslut omhändertagande av latrin 
Saneringsintyg fartyg 
Yttrande alkoholtillstånd

Mars 

Anneli Alfredsson Godkänna slutrapport och avsluta ärende 
 
 
 

Mars 
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Emilia Torstensson Beslut om avgift för handläggning av klagomål 
Beslut hållande av höns  
Beslut om risk- och erfarenhetsklass 
Beslut omhändertagande av matavfall 
Beslut om avgift för tillsyn utöver ordinarie tillsyn 
Föreläggande av inkomma med provtagningsplan 
Godkänna slutrapport och avsluta ärende 

Mars 

Mattias Ryman Beslut omhändertagande av latrin 
Beslut om tillstånd för BDT-avlopp 
Föreläggande att ta bort eternitplattor

 

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

Mars 

Camilla Norrgård 
Sundberg 

Beslut om bygglov 
Startbesked 
Slutbesked

Mars 

Tommy Karlsson Ordförandebeslut - nekat interimistiskt slutbesked Mars
 
 
______ 
 


