
 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (21)
  
Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

 
2021-06-15  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Plats och tid Koordinaten, Eventsalen kl 13.20 - 15.35
   
Beslutande Tommy Karlsson (S)
 Calingen Lindberg (S)
 Kjell Olsson (M)
 Birgitta Luoto (S)
 Tapio Helminen (M)
 Lena Karlsson Aronsson (S)
 Agneta Höglander (C)
 Daniel Lundgren (V)
 Per Krusell (SD)
  
Ej tjänstgörande ersättare Björn Johansson (MP) 
 Gert Bennevall, § 50-58 (KD)
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Camilla Norrgård Sundberg Förvaltningschef 
 Nils-Erik Selin Tf förvaltningschef 
 Emilia Torstensson, § 51 Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 Johan Rubin, § 52-54 Gatuchef 
  
  
  
  
  
 
  

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

Paragrafer 49 - 58  

    
 

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

 

     
 

Justerande ………………………………………….. 
Agneta Höglander

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-06-15  

Datum för 
anslagsuppsättande 2021-06-21 Datum för  

anslagsnedtagande 2021-07-13 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Agnetha West 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-06-15  
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Msn § 49 XXX, Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage 
 

3 - 6 

Msn § 50 Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37, Näsuddsvägen/Tångvägen - 
beslut om samråd 
 

7 - 8 

Msn § 51 Markundersökning Bäckströms Båtvarv, del av Oxelö 8:20 - 
föreläggande med vite 
 

9 - 11 

Msn § 52 Svar på e-förslag - Sätt tillbaka sopkärlen längs cykelvägarna 
 

12 

Msn § 53 Svar på e-förslag - Utökad parkering på Jogersö 
 

13 - 14 

Msn § 54 Svar på e-förslag - Offentlig hundgård 
 

15 

Msn § 55 Uppdrag att utreda farligt gods-transporter inom kommunen 
 

16 - 17 

Msn § 56 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens 
hantering av IT 
 

18 

Msn § 57 Redovisning av delegationsbeslut 
 

19 - 20 

Msn § 58 Information/Rapporter 
 

21 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-06-15  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 49        Dnr BYGG.2021.168               
 
 
XXX, Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Bevilja bygglov med liten avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och  

31 b 1 §§ PBL. 
 
2. Som sökandes förslag till kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt  

10 kap. 9 § PBL, godkänns Gert Bennevall. 
 
3. Totala avgiften för beslutet är 26 500 kr i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige 2020-11-11 § 100. Tidsfristen började löpa 2021-05-08  
och beslut fattades 2021-06-15, 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). 2/3-delar av summan faktureras vid 
startbeskedet. 

 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. (se besvärshänvisning) 

 
Sammanfattning 
 
Ärendet avser nybyggnad av fritidshus med garage och inkom 2021-04-23. 
Föreslagen åtgärd innebär en huvudbyggnad om 69 m2 med tillhörande garage om 
30 m2. Byggnaden har ett formspråk som tydligt knyter an till den byggnad som 
tidigare fanns på platsen. Byggnaderna föreslås ha faluröd träpanel och tegeltak, helt 
i överensstämmelse med gällande utformningskrav i för området gällande detaljplan 
0481-P04/4. 

Eftersom byggnaderna uppförs i en så kulturhistoriskt viktig miljö har förslaget 
remitterats till Sörmlands museum som inte har haft något att erinra.  

Förslaget innebär dock en avvikelse gällande garagets placering. Enligt detaljplanen 
ska uthus placeras en meter från tomtgräns. Enligt förslaget ska garaget placeras 
vägg i vägg med grannens garage, fastighet XXX, och ända ut i fastighetsgräns mot 
gatan. 

Omkringliggande fastighetsägare har givits möjlighet att yttra sig. Synpunkter från 
närmaste granne framförs med att den ”ursprungliga utformningen och plan, som vi 
hade med tidigare ägare av XXX frångås. Men man vill ändå bygga ihop garaget med 
vårt. Därför är det viktigt att man noga anpassar byggnaderna till varandra”. Synpunkt 
framförs också att ”då fastighetsägaren inte har kommunicerat med mig ger jag ej 
tillstånd att bygga garage i tomtgräns”. I övrigt inga negativa synpunkter. 
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Msn § 49        Dnr BYGG.2021.168               
 

 

Skäl till beslut 

Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov med avvikelse från detaljplan, med stöd 
av 9 kap. 30 och 31 b §§ PBL. Åtgärden innebär en avvikelse från 
lanbestämmelserna för garagets placering.  

Med tanke på sökandes intention om att återställa den kulturhistoriska bebyggelse-
miljön, med en genomtänkt utformning och placering av byggnaderna, bedömer Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen att hela förslaget, med garagets placering är 
mest lämplig, avvikelsen i detaljplan till trots.  

Den synpunkt som inkommit gällande garaget, ”ursprungliga utformningen och plan, 
som vi hade med tidigare ägare av XXX frångås. Men man vill ändå bygga ihop 
garaget med vårt. Därför är det viktigt att man noga anpassar byggnaderna till 
varandra”, syftar till det tidigare bygglov som beviljades 2011, där varsitt garage med 
tillhörande carport skulle uppföras på fastigheterna XXX och XXX. Dock byggdes 
aldrig garage och carport på XXX. Dessa skulle vara sammanbyggda och var och ett 
ha en ungefärlig byggnadsarea om 60 m2. Båda garagen skulle placeras i 
fastighetsgräns både mot gata och granne, möjligen något inskjutet från gatan, men 
betydligt närmare än planenliga 1 meter. 

Synpunkten ”då fastighetsägaren inte har kommunicerat med mig ger jag ej tillstånd 
att bygga garage i tomtgräns” anger ingen konkret anledning till varför avvikelsen inte 
bör beviljas. Att ge tillstånd för placering av byggnader åligger inte grannar utan är en 
fråga som behandlas i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att garagets placering stämmer med 
fastighetens ursprungliga garages placering och att utformningen, och även 
placeringen, ger en sammanhållen och god gatubild som ansluter till omgivningens 
egenart. Att garaget dessutom blir ungefär hälften så stort som förslaget från 2011 
kan inte heller ses som en nackdel utan snarare som en fördel både för omgivningen 
och närmaste grannar. 

Sammanfattningsvis bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att åtgärderna 
är förenliga med rådande lagstiftning och bygglov beviljas därmed enligt 9 kap. 30 
och 31 b §§ PBL. 

 

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. 

Befintligt vägdike får inte fyllas igen. Ytan under utfarten ska kulverteras så att 
vattenflödet i vägdiket inte stoppas upp. 
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Msn § 49        Dnr BYGG.2021.168               
 
 
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. 
 
Fast fornlämning får inte ändras utan tillstånd från Länsstyrelsen, se 2 kap. 1 och 10 
§§ KML. Sökanden ansvarar för att tillstånd söks för såväl registrerad fornlämning 
som ny fornlämning om sådan skulle framkomma under byggnads- eller 
markåtgärdernas genomförande. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-05-11. 
Fasadritning mot norr och söder XXX 
Fasadritning mot öster och väster XXX 
Sektionsritning XXX 
Planritning XXX 
Nybyggnadskarta XXX 
Plan- och fasadritning garage XXX 
Yttrande från Sörmlands museum. 
Yttranden med erinran  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Jäv 
Gert Bennevall (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Sökanden (för kännedom) 
Kontrollansvarig (för kännedom) 
XXX (för kännedom) 
Sörmlands museum (för kännedom) 
 
 
Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se. 
 
 
Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen): 
Fastighet XXX, XXX och XXX 
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Msn § 49        Dnr BYGG.2021.168               
 
 
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 § 50        Dnr PLAN.2020.3               
 
 
Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37, Näsuddsvägen/Tångvägen - 
beslut om samråd  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Skicka framskrivna detaljplaneförslag med tillhörande handlingar på samråd. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen begärde genom Mark & Exploatering planbesked för område 5 och 
6 i Spjutspetsprogrammet, beslutat i KS (§3) 2020-01-29. Spjutspetsprogrammet 
pekar ut 14 områden i kommunen där Kommunstyrelsen vill se en förtätning, i de 
flesta fall med fler villatomter. Dokumentet är framtaget av Mark & Exploatering. Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 2020-06-16 § 47 

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. 

Detaljplanens syfte är att skapa tomter för flerbostadshus, villor, radhus, parhus eller 
kedjehus längs med befintlig infrastruktur, nära kollektivtrafik, skolor, havet och fin 
natur inom gångavstånd. Planen ska utreda förutsättningarna för vilken typ av 
byggnation som är bäst lämpad inom respektive delområde. 

Planen ska även möjliggöra en förlängning av Tångvägen ut till Näsuddsvägen där 
den möter Täppstigen och bildar en fyrvägskorsning. Näsuddsvägens utformning 
anpassas utifrån tillkommande utfarter från tomterna vilket bidrar till att stärka 
trafiksäkerheten och sänka farten i området.  

 Tångvägen förlängs och möter Täppstigen och bildar på så vis en fyrvägs-
korsning med Näsuddsvägen. 

 Längs med förlängningen och norrut skapas byggrätter för villor, radhus, parhus 
eller kedjehus med högsta nockhöjd på 8 meter. I planförslaget finns 5 nya 
utfarter mot Näsuddsvägen plus förlängningen av Tångvägen. Ambitionen är att 
detta ska bidra till att sänka hastigheten förbi området samtidigt som tryggheten 
för gång- och cykeltrafiken förbättras. 

 I det södra området skapas byggrätter för mindre flerfamiljshus. På grund av 
ledningar längs med Djursgravsvägen är bebyggelsen indragen och med en 
gemensam infart. Högsta nockhöjd föreslås vara 15 meter. Då området ligger 
lägre än Näsuddsvägen bedöms det möjligt att gå upp lite i höjd. 
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Msn § 50        Dnr PLAN.2020.3               
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-04. 
Plankarta A3 (2021-06-04) 
Planbeskrivning (2021-06-04) 
Naturvärdesinventering (2020-12-15) 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Planarkitekt (för åtgärd) 
Mark- och exploatering (för kännedom) 
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Msn § 51        Dnr MIL.2020.449               
 
 
Markundersökning Bäckströms Båtvarv, del av Oxelö 8:20 - 
föreläggande med vite  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Med stöd av 2 kap, 26 kap 9, 14, 21, 22 §§ miljöbalken förelägger Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun att XXX med personnummer 
XXX, ska: 

 Upprätta en provtagningsplan för miljöteknisk markundersökning av 
förorening på den del av fastigheten Oxelö 8:20 som XXX arrenderat av 
Oxelösunds kommun. Provtagningsplanen ska lämnas till Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen senast 8 veckor efter delgivning av detta 
beslut. 
Provtagningsplanen ska bland annat innehålla: 
 Beskrivning av undersöknings- och analysmetodik. 
 Vilka ämnen som avses analyseras, med motivering. Analyserna ska 

åtminstone omfatta undersökning av ämnen/föroreningar relaterade till 
båtverksamhet.  

 Placering av provpunkter och valda analysparametrar för respektive 
punkt. 

 
 Utföra en miljöteknisk markundersökning på den del av fastigheten Oxelö 

8:20 som XXX arrenderat av Oxelösunds kommun, i enlighet med framtagen 
provtagningsplan. Provtagningsplanen ska vara godkänd av Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen innan den miljötekniska markunder-
sökningen påbörjas. 

 
 Inkomma med rapport till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen efter 

utförd miljöteknisk markundersökning senast 8 veckor efter att förvaltningen 
godkänt provtagningsplanen, eller vid en senare tidpunkt som förvaltningen 
bestämmer. Rapporten ska redovisa resultatet från provtagningen och en 
riskbedömning av fastigheten. 
 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att vid uteblivna redogörelser 
enligt ovan förena föreläggandet med ett löpande vite om 20 000 kr var fjärde 
påbörjad vecka tills dess att XXX inkommit med efterfrågade redogörelser.   

 
3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare med stöd av 27 kap 1 § 

miljöbalken och Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens gällande taxa inom 
miljöbalkens område att: 
 XXX med personnummer XXX ska till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

betala 9189 kronor för handläggning av ärendet. 
 

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Södermanlands län, se sista stycket i 
detta beslut.  
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Msn § 51        Dnr MIL.2020.449               
 
 
Sammanfattning 
 
På del av fastigheten Oxelö 8:20 har XXX hanterat båtar med service, reparation, 
uppställning mm sedan 1985. Fastighetsägaren har sagt upp arrendet till sista juni 
respektive sista september 2021. Det finns risk att verksamheten orsakat 
föroreningar i marken. 

Det finns ofta föroreningar i marken vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Det kan 
exempelvis vara rester från båtbottenfärger som hamnat i marken genom spridning 
med damm, flagor och spill från båtunderhåll. Föroreningarna kan spridas vidare med 
nederbörd och vind. I båtbottenfärger finns till exempel organiska tennföreningar och 
metaller som kan vara farliga för människor och skadliga för livet i hav och sjöar. 

När en verksamhet avetableras ska verksamhetsutövaren återställa marken till den 
status som den hade innan verksamheten ägde rum på platsen. En markunder-
sökning bör utföras om det finns misstankar om att marken påverkats av den tidigare 
användningen eller om det finns okända fyllnadsmassor.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skickade ut en skrivelse till XXX i 
november respektive december 2020 där förvaltningen efterfrågade en tidsplan för 
avetableringen. Då inget svar inkom skickade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
ett förläggande till XXX i mars 2021 där det framgick att XXX bland annat skulle 
upprätta en provtagningsplan senast två månader efter beslutet mottagits.  

XXX har inte gett någon återkoppling på föreläggandet och tiden för senast 
återkoppling har nu gått ut. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser därför att ett 
föreläggande förenat med löpande vite är nödvändigt tills efterfrågade åtgärder är 
inkomna. 

 
Motivering 
Att undersöka och vid behov åtgärda förorenade områden är en del av arbetet för en 
hållbar utveckling, ett arbete som vägleds av miljökvalitetsmålet ’Giftfri miljö’. 
Miljökvalitetsmålet innebär bland annat att platser som blivit förorenade måste 
undersökas och vid behov åtgärdas. 

Det finns ofta föroreningar i marken vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Det kan 
exempelvis vara rester från båtbottenfärger som hamnat i marken genom spridning 
med damm, flagor och spill från båtunderhåll. Föroreningarna kan spridas vidare med 
nederbörd och vind. I båtbottenfärger finns till exempel organiska tennföreningar och 
metaller som kan vara farliga för människor och skadliga för livet i hav och sjöar. 

 
När en verksamhet avetableras ska verksamhetsutövaren återställa marken till den 
status som den hade innan verksamheten ägde rum på platsen. En markunder-
sökning bör utföras om det finns misstankar om att marken påverkats av den 
tidigare användningen eller om det finns okända fyllnadsmassor. 
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Msn § 51        Dnr MIL.2020.449               
 

 
Det aktuella området ligger precis intill Femöre kanal i Oxelösund. Det är viktigt att 
undersöka området för att kunna se över eventuell föroreningssituation, göra 
riskbedömningar samt analysera vilka spridningsvägar som finns.  

Syftet med detta föreläggande är att undersöka om marken är förorenad och om det 
finns risk för människors hälsa eller miljön. Eftersom XXX har arrenderat marken 
och bedrivit båtverksamhet på den sedan 1985 fram till idag så finns det risk att 
marken blivit förorenad av verksamheten under dessa år.  

Ansvaret för ett förorenat område regleras i 2 och 10 kap. miljöbalken. Ansvaret 
innefattar att undersöka, provta och eventuellt sanera eller på annat sätt åtgärda 
området. Enligt 10 kap. 2 § är det i första hand verksamhetsutövaren som är ansvarig 
för att undersöka området där verksamheten bedrivits, därför riktas detta beslut till 
XXX.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-03. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Emilia Torstensson föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Verksamhetsutövare/arrendator (för kännedom) 
Fastighetsägare (för kännedom) 
 
 
Hur man överklagar 
Den som vill överklaga Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut kan överklaga 
till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Skrivelsen skickas till, Oxelösunds kommun, 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund. 
 
Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag 
då beslutet mottogs. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den 
ändring i beslutet som begärs. Ange även varför beslutet är oriktigt och de 
bevis som ni vill åberopa till stöd för er talan. 
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Msn § 52        Dnr MSN.2021.11               
 
 
Svar på e-förslag - Sätt tillbaka sopkärlen längs cykelvägarna  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
E-förslaget anses besvarat. 
 
Sammanfattning 
 
Ett e-förslag har inkommit om antalet sopkärl utmed det allmänna gång- och 
cykelvägnätet. Förslaget har fått 143 gillande och ska besvaras av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Förslagsställaren skriver: 

” I nån form av konstig besparing beslutades det att ta bort 50% av sopkärlen längs 
cykelvägarna i Oxelösund. Detta resulterar i att folk i vredesmod slänger bajspåsar 
där sopkärlen satt förut för att poängtera. Det medför att en kommunanställda får åka 
och städa upp detta ändå. Sedan har jag reagerat på att den som tömmer sopkärlen 
åker samma sträcka som tidigare det blir endast färre stopp. Fast det blir ju nu 
samma antal stopp eftersom de måste plocka upp där folk slängt i högar där de 
tidigare satt sopkärl. Se över hur ofta man behöver tömma dem istället.” 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över nämnda besparingsåtgärd. 
Ett arbete pågår och kommer att fortsätta där antalet sopkärl, placeringen av dem och 
med vilken frekvens de behöver tömmas, utvärderas. I dagsläget har ett flertal 
sopkärl återkommit och ett antal nya har satts upp på platser där de bedöms 
behövas. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inte tagit emot uppgifter om 
extra tömningar där sopkärlen tidigare funnits. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att e-förslaget bör anses 
besvarat. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-04. 
E-förslag: Sätt tillbaka sopkärlen längs cykelvägarna. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Johan Rubin föredrar ärendet. 
 
 
Reservation 
 
Tapio Helminen (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
______ 
 
Beslut till: Förslagsställaren (för kännedom)
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Msn § 53        Dnr MSN.2021.20               
 
 
Svar på e-förslag - Utökad parkering på Jogersö  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
E-förslaget anses besvarat. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett e-förslag har inkommit om utökad parkering på Jogersö. Förslaget har fått 57 
gillande och ska besvaras av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Förslagsställaren skriver: 

” Sommartid är det stora problem med parkerade bilar på Jogersö. Nu kommer också 
företaget Upzone med ett koncept för höghöjdsbanor som kommer locka många 
företag och privatpersoner och trycket kommer att öka på möjligheten att parkera. Det 
finns bra mark att göra parkeringsplats på och som inte inskränker på verksamhet 
eller boende. Trafiken förekommer redan så något ökat buller kommer inte tilltaga 
möjligen minska då möjligheten kommer att finnas i början på Jogersövägen. Plats för 
parkeringsplatser finns utmärkt på kartan som bifogas. Markförhållanden behöver 
givetvis undersökas utifall det är möjligt. Men om man okulärt tittar så ser det bra ut . 
En ny parkering skulle underlätta framkomligheten för boende, kolonister, åtkomst till 
badet, leveranser och besökande till Nya källan och Jogersö camping.” 

Jogersöparkeringen har idag plats för 189 parkerade bilar. Enligt Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder den befintliga parkeringen tillräckligt med 
platser för de som med bil utslaget på sommarhalvåret besöker Jogersö, även med 
tillkomst av ny verksamhet. Vid de toppar med besökande till Jogersö som uppstår 
vid fint väder när många samtidigt besöker havsbadet så finns risken att parkeringen 
blir full med felparkerade bilar som följd. Detta är naturligtvis inte bra och är en fråga 
som kommunen tar på största allvar. Kommunen planerar att på kort sikt särskilt 
informera om gällande parkeringsbestämmelser på platsen och på lång sikt att arbeta 
än mer med goda förutsättningar för ett mer hållbart resande, där besökare som har 
möjlighet att ta sig till Jogersö på annat sätt än med bil gör det. 

Fler iordningsställda parkeringsplatser skulle kunna fulla en funktion ett begränsat 
antal dagar per år, men nyttan av den funktionen måste vägas mot den påverkan 
som ett sådant ingrepp gör på ett resmål som idag upplevs naturskönt. Samt måste 
hänsyn tas till hur stor del av tiden dessa platser nyttjas. Miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen gör bedömningen att i dagsläget finns tillräckligt med 
parkeringsplatser på Jogersö. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att e-förslaget bör anses 
besvarat. 
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Msn § 53        Dnr MSN.2021.20               
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-04. 
E-förslag: Utökad parkering på Jogersö. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Johan Rubin föredrar ärendet. 
 
 
Särskilt yttrande 
 
Gert Bennevall (KD) lämnar följande särskilda yttrande: 
 
"Betr. ”Utökad parkering på Jogersö” 
Under många sommardagar är parkeringssituationen på Jogersö överansträngd. 
Något behöver göras inom kort. Folk som skall till badet får ibland parkera ända inne 
på fastlandet vid Ramdalens båthamn. I sommar kommer troligen höghöjdsbanan att 
generera ytterligare biltrafik och när punkthusen vid båthamnen får nya innevånare 
blir konkurrensen om parkeringsplatser ännu hårdare. Som förra sommaren är faran 
att utryckningsfordon inte kommer fram när bilar är parkerade från båthamnen till 
badet. 
 
Förslaget att utöka parkeringen på Jogersö behöver en snar åtgärd. En parkering 
enligt förslaget kan vara ett sätt att snabbt komma tillrätta med problemet, en 
långsiktigare är att snarast påbörja en parkeringsutredning med förslag på konkreta 
åtgärder. 
 
Gert Bennevall, KD" 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förslagsställaren (för kännedom) 
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Msn § 54        Dnr MSN.2021.22               
 
 
Svar på e-förslag - Offentlig hundgård  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
E-förslaget anses besvarat. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett e-förslag har inkommit om den offentliga hundrastgården vid Frösäng. Förslaget 
har fått 54 gillande och ska besvaras av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Förslagsställaren skriver: 

” Förslag på att höja stängslet runt hundgården till minst 180 cm För att slippa 
bygglov så är en höjd på 180 cm tillåtet, det är min önskan som lägsta höjd, gärna 
högre. Någon frågade om hur högt stängslet är vid tennisbanorna. Det hade varit 
ypperligt med den höjden. Vi vill känna oss trygga med att ha våra hundar lösa plus 
att dom som går på utsidan också kan känna sig trygga att passera där.” 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fattat beslut om åtgärden att rusta 
upp hundrastgården vid Ramdalen. I och med den åtgärden finns nu två hundrast-
gårdar som brukas i Oxelösund. Enligt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
erbjuder den befintliga instängslingen tillräcklig avskärmning för att fylla funktionen 
som hundrastgård och är jämförbar med andra kommuners offentliga hundrastårdars 
instängsling. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att e-förslaget bör anses 
besvarat. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-04. 
E-förslag: Offentlig hundgånd. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Johan Rubin föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förslagsställaren (för kännedom) 
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Msn § 55        Dnr MSN.2019.20               
 
 
Uppdrag att utreda farligt gods-transporter inom kommunen  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Förvaltningschefen får i uppdrag att redovisa skriftligt vad som framkommit  

i utredningen och om den behöver kompletteras. 

2. Anser att ärendet är föredraget och avslutat. 

 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har haft önskemål om att en utredning av 
farligt gods-transporter ska göras. Förvaltningen har vid ett par tillfällen redovisat 
utredningar som är gjorda utifrån de förändringar som är på gång både på SSAB  
och i Oxelösunds hamn och där haft med egna jämförelser med hur denna fråga 
hanteras i andra kommuner. 

Man har också haft presentationer från båda företagen där de redovisat vad som är 
på gång och hur man hanterar detta. Till exempel har ny led för dessa transporter 
varit uppe till diskussion vid ett flertal tillfällen, men då inget av de stora företagen har 
intresse av detta så är det inte heller aktuellt för kommunen att driva frågan vidare, 
dels på grund av den höga kostnaden men också för att en stor del av leden går över 
mark som kommunen inte äger. 

Den information som getts till nämnden är vad som finns i dagsläget. Ska kommunen 
göra en fullständig utredning om farligt gods bör denna tas fram i samband med att 
Översiktsplanen uppdateras för att ingå som ett underlag till den.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-04. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Anser att ärendet är föredraget och avslutat. 

 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande tillägg till beslut: Förvaltningschefen får i uppdrag  
att redovisa skriftligt vad som framkommit i utredningen och om den behöver 
kompletteras. 
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Msn § 55        Dnr MSN.2019.20               
 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om eget tilläggsförslag samt framskrivet förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förslagen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
Gatuchef (för kännedom) 
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Msn § 56        Dnr MSN.2021.15               
 
 
Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens 
hantering av IT  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-04 antas som yttrande i ärendet. 

2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att se över de frågor som nämnden 
rekommenderas av revisionen att hantera. 

 
Sammanfattning 
 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat 
kommunens hantering av IT, med syfte att bedöma om styrning, uppföljning och 
kontroll kopplat till IT-området är ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav 
på ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller och ansvar med avseende på 
IT-säkerhet är ändamålsenliga. 

Den sammanfattande bedömningen är att det finns en tillfredsställande styrning av 
området. Det finns upprättade styrdokument, riktlinjer och rutiner för hanteringen av 
IT. Däremot finns det brister i uppföljning av efterlevnad och kontroll beträffande 
granskningsområdet. 

Utifrån granskningen rekommenderas samtliga nämnder att: 

 Utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning. 

 Säkerställa upprättande av förvaltningsplaner för samtliga system. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av den granskning som gjorts 
avseende kommunens hantering av IT.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ingen utpekad kontaktperson i 
informationssäkerhetsfrågor, detta behöver utses av förvaltningen. En genomgång av 
samtliga system som verksamheterna har och sedan säkerställa förvaltningsplaner 
för detta behöver göras. Förvaltningschefen får i uppdrag att se över dessa två frågor. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-04. 
Missiv - Granskning av kommunens hantering av IT 
Revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av IT 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
Revisorerna (för kännedom) 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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Msn § 57        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 
Bygglov och startbesked 
Marklov och startbesked 
Föreläggande om komplettering 
Rättidsprövning 
Startbesked 
Slutbesked

Maj 

Sofie Eklöf Beslut om avskrivning 
Bygglov och startbesked 
Föreläggande om komplettering 
Startbesked

Maj 

Rebecka Lundgren Beslut om avslut av ärende 
Föreläggande om komplettering 
Strandskyddsdispens 
Startbesked 
Slutbesked

Maj 

Stephanie 
Strömberg 

Beslut om bygglov 
Bygglov och startbesked 
Föreläggande om komplettering 
Startbesked 
Slutbesked

Maj 

Andreas Edhag Beslut om registrering livsmedelsverksamhet 
Beslut om tillstånd BDT-avslopp 
Saneringsintyg fartyg 
Yttrande alkoholtillstånd

Maj 

Anneli Alfredsson Yttrande över vattenverksamhet 
 

Maj 
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Emilia Torstensson Beslut om avslut av klagomålsärende 
Beslut om avgift för handläggning av ärende 

Maj 

Johan Rubin Fällning av träd 
Dispens från lokala trafikföreskrifter 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
Transporttillstånd 
Yttrande markupplåtelse 
Yttrande tung och bred transport

Maj 

Camilla Norrgård 
Sundberg 

Föreläggande om komplettering 
Bygglov och startbesked

Maj 

 
 
 
______
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Msn § 58        Dnr MSN.2021.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
Camilla Norrgård Sundberg informerar om 
 
Förhandling vid Mark- och miljödomstolen gällande lastintaget Prisman 1. 
Ekonomisk uppföljning.  
Sjukfrånvaron inom förvaltningen. 
 
 
______ 
 


