
 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19)
  
Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

 
2020-12-15  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Plats och tid Koordinaten, Eventsalen kl 09.00 - 12.20
   
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)
 Per Krusell (SD)
  
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Camilla Norrgård Sundberg Förvaltningschef 
 Göran Deurell, § 114 Planarkitekt 
 Johan Rubin, § 114 Gatuchef 
  
  
  
  
  
  
  
 
  

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

Paragrafer 103 - 114  

    
 

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

 

     
 

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

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-12-15  

Datum för 
anslagsuppsättande 2020-12-21 Datum för  

anslagsnedtagande 2021-01-12 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

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

 
 
 

  



 

Sammanträdesprotokoll Blad 2
  
Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-12-15  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 103 XXX, ansökan om bygglov för nybyggnad av pool, trädäck samt 

insynsskydd 
 

3 - 5 

Msn § 104 Mål och budget med verksamhetsplan 2021-2023 
 

6 

Msn § 105 Uppföljning av kommunal plan för tillsyn inom miljö och hälsoskydd 
samt Kontrollplan för livsmedel (2019-2021) 
 

7 

Msn § 106 Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd samt 
Kontrollplan för livsmedel (2021-2023) 
 

8 

Msn § 107 Internkontrollplan 2021 
 

9 

Msn § 108 Uppföljning internkontrollplan 2020 
 

10 

Msn § 109 Omfördelningar inom nämndens investeringsbudget  
 

11 - 12 

Msn § 110 Revidering av lokala ordningsföreskrifter för att skydda människors 
hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun  
 

13 

Msn § 111 Uppföljning målstyrning och roller 2020 
 

14 - 15 

Msn § 112 Delgivningar 
 

16 

Msn § 113 Redovisning av delegationsbeslut 
 

17 - 18 

Msn § 114 Information/Rapporter 
 

19 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-12-15  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 103        Dnr BYGG.2020.310               
 
 
XXX, ansökan om bygglov för nybyggnad av pool, trädäck samt 
insynsskydd  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Bygglov beviljas med liten avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och 

31 b 1 §§ PBL.  
 
2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ PBL. 
 
3. Kontrollansvarig erfordras ej i detta ärende. Anmälan om färdigställande gäller 

som kontrollplan. 
 
4. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2020-02-14 § 133 kommer miljö-  

och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 4 000 för handläggning  
av ärendet.  
 

5. Totala avgiften för beslutet är 3 200 (4 000-800) kr i enlighet med fastställd taxa 
av kommunfullmäktige 2020-02-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2020-09-08 
och beslut fattades 2020-12-15, vilket innebär att lagstadgade tidsfristen för 
handläggningen har överskridits med 3 veckor. Avgiften har därför reducerats 
med 800 kr med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).   

 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning). 

 
Sammanfattning 
 
Sökande avser bygglov för ovanmarkspool, trädäck samt insynsskydd. Poolen är  
3,6 m x 5,1 meter och placeras på en 40 cm gjuten cementplatta. Insynsskyddet  
är totalt 22 meter långt, 1,8 meter högt och består av tryckimpregnerat virke. 
Byggnationerna hamnar mestadels på prickmark, mark som inte får bebyggas,  
i fastighetens sydvästra hörn.  
 
Vid grannehörande framkommer synpunkter från en av fem delgivna grannar.  
De övriga har inget att erinra. 
 
Skäl till beslut 
Ansökan innebär en avvikelse i och med att byggnationerna placeras på prickmark, 
mark som inte får bebyggas. Dessutom har en berörd granne framfört synpunkter mot 
byggnationerna. Dock är avvikelsen att betrakta som liten i enlighet med 9 kap 31 b § 
PBL. De bygglovspliktiga byggnationerna, insynsskydd i form av plank, är av sådan 
karaktär att de för sin funktion måste placeras i den yttre delen av fastigheten för att 
avskildhet gentemot resterande yta ska kunna uppnås.  
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-12-15  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 103        Dnr BYGG.2020.310               
 
 
Gällande den berörda grannens yttrande bedömer byggnadsnämnden att åtgärden 
inte är att betrakta som en betydande olägenhet för hen. I ett tätbebyggt område 
förekommer staket, plank och andra byggnationer i varierande utseende och storlek. 
Åtgärden i detta ärende bedöms i sammanhanget inte få ett alltför dominerande 
uttryck i området och skymmer inte heller sikt för bil-gång- eller cykeltrafik.  
 
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.Byggnationen får  
inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats. 
 
Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraft 
datum är fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning. 
 
Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Tänk på säkerheten för människor och djur, läs mer på Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskaps hemsida: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27469.pdf  
 
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. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-11-30. 
Ansökan om bygglov  
Situationsplan  
Planritning  
Planritning  
Fasadritning plank mot väster  
Fasadritning plank mot öster  
Fasadritning plank mot söder  
Fasadritning pool mot norr  
Fasadritning pool och trädäck mot öster  

 
 
______ 
 
Beslut till (rekommenderat brev)  
Sökanden 
XXX 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-12-15  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 103        Dnr BYGG.2020.310               
 
 
Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se. 
 
Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen): 
XXX 
 
Hur man överklagar 
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i 
Södermanlands län. 
 
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till: 
Oxelösunds kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
613 81 Oxelösund. 
 
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av 
beslutet. Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor 
från den dag du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med 
beslutet. 
 
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt 
plan-och bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga 
beslut om lov eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast 
fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar 
(https://poit.bolagsverket.se). 
 
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att 
beslutet ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna 
handlingar som stöder din uppfattning. Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska 
vi snarast skicka handlingarna vidare till Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar 
sitt beslut. Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att 
underteckna överklagandeskrivelsen. 
 
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion/fastighet och inte person. Om det 
är fler än en ange om det är för kännedom eller för åtgärd.
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-12-15  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 104        Dnr MSN.2020.37               
 
 
Mål och budget med verksamhetsplan 2021-2023  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Antar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2021-2023. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade om mål och budget 2021-2021 den 11 november 
2020. Enligt budgetanvisningarna ska nämndernas verksamhetsplaner antas innan 
det nya budgetåret påbörjas. 

Nämndens budget minskar från 2020 till 2021 med 392 tkr.  

Förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen gjort en ny budget utifrån 
dessa förutsättningar. Det nya budgetläget kommer i dagsläget inte att påverka 
personalresurserna, vissa nämndmål har fortsatt lägre ambitionsnivå än tidigare. 

Alla justeringar i förslaget till verksamhetsplan är markerade med röd text, 
överstruken text föreslås att tas bort. 

Nämndmålen har justerats med hjälp av förvaltningen och nämndens ledamöter. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-12-05. 
Förslag till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2021-2023. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Camilla Norrgård Sundberg föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadschef (för åtgärd) 
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-12-15  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 105        Dnr MSN.2018.38               
 
 
Uppföljning av kommunal plan för tillsyn inom miljö och 
hälsoskydd samt Kontrollplan för livsmedel (2019-2021)  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Godkänna Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av 2019 års 
verksamhet inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelsområdet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsyns- och kontrolluppgifter inom 
områden styrda av bland annat miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.  
 
Inför varje år beslutar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om en verksamhetsplan 
där nämnden tar ställning till vilka behoven är och vilka prioriteringar som ska göras 
kommande år. Syftet med denna redovisning är att nämnden ska veta hur arbetet 
fallit ut gentemot beslutad verksamhetsplan för 2019-2021. 
 
Resurserna blev marginellt lägre än beräknat för året, från 3,1 årsarbetskrafter till 3,0. 
Resultatet var 3,75 årsarbetskrafter för 2018, vilket också syns i statistikuppgifterna. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-12-09. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Camilla Norrgård Sundberg föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadschef (för kännedom)                                                                           
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-12-15  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 106        Dnr MSN.2020.39               
 
 
Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd samt 
Kontrollplan för livsmedel (2021-2023)  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Fastställer Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd 2021-2023  

med tillhörande bilaga. 

2. Fastställer Kontrollplan för livsmedel, dricksvatten och animaliska biprodukter 
2021-2023. 

 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsyns- och kontrolluppgifter enligt 
miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen m.fl. 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 (bilaga 1 till Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och 
hälsoskydd), men separerat planerna så att det finns en för miljö- och hälsoskydd och 
en för livsmedel.  

Behovsutredningen (bilaga 1) för 2021 visar på ett behov av 8914 timmar. Eftersom 
resurserna är 6320 timmar blir underskottet 2594 timmar. 

För att få 2021 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 2021-2023”. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-12-05. 
Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd 2021-2023. 
Bilaga 1, behovsutredning 2021-2023. 
Kontrollplan för livsmedel, dricksvatten och animaliska biprodukter 2021-2023. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Camilla Norrgård Sundberg föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadschef (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-12-15  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 107        Dnr MSN.2020.34               
 
 
Internkontrollplan 2021  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Fastställa Intern kontrollplan för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021. 
 
 
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 §). 

Förslaget är att följa samma kontrollplan som för 2020, med förändringen att stryka 
punkt 1, Handläggningstid för bygglov och punkt 2, Kunders missnöje med 
handläggningstider miljö, plan, trafik och byggärenden eftersom dessa numera följs 
upp i nämndens mål. 

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 förslaget. Nämnden ska besluta vilka 
delar som ska granskas i internkontrollplanen för 2019. Nämnden har också möjlighet 
att själv initiera kontrollmoment. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-12-05. 
Förslag till intern kontrollplan 2021. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Camilla Norrgård Sundberg föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Internkontrollansvarig KSF (För kännedom)  
Revisorerna (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-12-15  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 108        Dnr MSN.2020.17               
 
 
Uppföljning internkontrollplan 2020  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2020, uppföljning 2.   

 
2. Godkänna föreslagna åtgärder och att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

återrapporterar vad som gjorts i nästa uppföljning, 
 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina 
egna verksamheter för år 2020. Interna kontrollplanen innehåller 6 kontroller och ska 
följas upp en och två gånger per år.  Den andra uppföljningen har nu genomförts och 
avser perioden 2019-09-01-2020-10-31. Den här gången följs punkterna 1, 3, 4, 6 
upp. 
Uppföljningen visar att 2 av 4 kontroller är godkända: 
1. Handläggningstid för bygglov lagstadgad tid för handläggning. 
 
3. Kompetensförsörjning 
 
4. Tillsyn PBL 
 
Uppföljningen visar att 1 av 4 kontroller har brister och är inte godkända: 
4. Tillsyn PBL – ej genomförd på grand av hög arbetsbelastning 
6. Inköp/upphandling – ej genomförd. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-12-05. 
Internkontrollplan 2020. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Internkontrollansvarig KSF (För kännedom)  
Revisorerna (för kännedom) 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-12-15  
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Msn § 109        Dnr MSN.2020.41               
 
 
Omfördelningar inom nämndens investeringsbudget   
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Följande omfördelningar inom nämndens investeringsbudget genomförs: 

 Digitalisering Gemensam plattform för digital samhällsbyggnadsprocess, budget 
490 tkr, utfall 508 tkr, underskott tas från Förädling Frösängs gärde som har ett 
överskott på 2 975 tkr. 

 Frösängsvägens ombyggnad, budget 1 800 tkr, utfall 2 183 tkr; Bäringsvägen 
ombyggnad, budget 300 tkr, utfall 509 tkr; Motorbåtsvägen ombyggnad, budget 
150 tkr, utfall 246 tkr; samt Trafikskyltning, budget 250 tkr, utfall 265 tkr – 
underskott ryms inom helhetsprojektet Gator och vägar där alla dessa projekt är 
delprojekt, överskottet är efter denna omfördelning 109 tkr. 

 Lekutrustning badplatser Vivesta, budget 212 tkr, utfall 273 tkr, underskott tas 
från Park/torg/allmänna ytor/badplatser som har ett överskott på 350 tkr före 
justeringen. 

 Sjögatan (Föreningsgatan-Oxelögatan), budget 1050, utfall 1055, underskott tas 
från helhetsprojektet Nybeläggning av gator och parkeringsytor där detta projekt 
är delprojekt, överskottet är då 279 tkr efter denna justering. 

 
Sammanfattning 
 
Under 2018 införde kommunchefen uppföljning av investeringsprojekt för Kommun-
styrelseförvaltningen Ekonomi/Fastighet, Mark och exploatering samt Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med dessa investeringsuppföljningar är att 
förbättra uppföljningar och kontroll av de större investeringarna samt ge möjlighet till 
Kommunstyrelsen och i förekommande fall Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 
fatta beslut om tilldelning av ytterligare medel till enskilt investeringsprojekt om detta 
prognostiseras kosta mer än budgeterat.  

Att ett överskridande av en enskild investering prognostiseras är inte ovanligt, särskilt 
inte avseende stora asfalteringsprojekt. Vid genomförande av investeringar kan 
oförutsedda händelser uppkomma som leder till fördyringar av projektet. Hanteringen 
av ett prognostiserat överskridande ska dock följa de budgetregler som fastställts för 
innevarande budget. 

Ett par av årets projekt har överskridit sin prognostiserade budget, medan andra 
projekt underskridit densamma. De projekt som gått med underskott redovisas här till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med förslag till beslut om varifrån underskottet 
ska finansieras. Alla underskott ryms inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
tilldelade investeringsbudget för 2020. 
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Msn § 109        Dnr MSN.2020.41               
 

De flesta projekt som överskridit budget har under projektets gång utökats för att man 
ska kunna ta nytta av att etablering på platsen redan är igång och man då passat på 
att genomföra större arbeten. Lekplatsen på Vivesta blev dyrare på grund av  över-
svämningar i området precis då lekplatsen var klar. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-12-05. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Camilla Norrgård Sundberg föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (för kännedom) 
Ekonomichef (för kännedom) 
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Msn § 110        Dnr MSN.2020.38               
 
 
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun   
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i 
kommunfullmäktige 
 
3 § 5. av de lokala ordningsföreskrifterna för Oxelösunds kommun ändras till följande 
lydelse: 

”mer än 5 fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempel höns).” 

 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har vid tillsyn efter klagomål upptäckt att 
det finns andra fjäderfä än höns som hålls inom detaljplanelagt område varför 
förvaltningen föreslår att i de lokala ordningsföreskrifterna göra denna ändring. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-12-05. 
Förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom 
Oxelösunds kommun. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ks/Kf (för åtgärd) 
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Msn § 111        Dnr MSN.2020.35               
 
 
Uppföljning målstyrning och roller 2020  
 
 
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.   
 Policyn ingår i utbildningar av nämnder inför ny mandatperiod och även i 

introduktion för nya ledamöter under pågående mandatperiod. 
 Spelreglerna är tydliga och klara och dom efterlevs.   
 Spelreglerna avseende de olika rollerna och arbetsuppgifterna kan utvecklas. 

 
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 samhällsbyggnadsnämnden genomför vid sammanträdet utvärdering av 
målstyrning och roller för egen del. Som underlag till Miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens utvärdering lämnas Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
utvärdering.  

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 
privatpersoner, det förekommer också ibland diskussioner på en detaljnivå hur 
förvaltningens arbete ska utföras.    

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-12-09. 
Policy för målstyrning och roller. 
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Msn § 111        Dnr MSN.2020.35               
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Camilla Norrgård Sundberg föredrar ärendet.  
Nämnden diskuterar målstyrning och roller. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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Msn § 112        Dnr MSN.2020.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delges: 
 
 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
2020-12-01 
Beslut efter tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 
 
 
Revisorerna 
2020-12-02 
Missiv - Uppföljning av granskningar genomförda 2017-2018 
Granskningsrapport - Uppföljning av granskningar genomförda 2017-2018 
 
 
______ 
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Msn § 113        Dnr MSN.2020.3               
 
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor  
till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden. 
 

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från 
 

Anna Ginell Beslut om avvisning 
Beslut om bygglov 
Föreläggande om komplettering 
Startbesked 
Slutbesked

November 

Sofie Eklöf Bygglov och startbesked 
Startbesked 
Slutbesked

November 

Nanny Rudengren Beslut om avskrivning 
Beslut om avslut av ärende 
Beslut om bygglov 
Föreläggande om komplettering 
Startbesked 
Slutbesked

November 

Rebecka Lundgren Beslut om bygglov 
Bygglov och startbesked 
Föreläggande om komplettering 
Startbesked 
Slutbesked

November 

Andreas Edhag Beslut om avgift för extra livsmedelskontroll 
Beslut om risk- och erfarenhetsklass 
Saneringsintyg fartyg

November 

Anneli Alfredsson Beslut om avslut av ärende 
Beslut om tillstånd för eget omhändertagande av 
matavfall 
Beslut anmälan om avhjälpandeåtgärd 
 
 

November 
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Emilia Torstensson Beslut anmälan om avhjälpandeåtgärd  
Beslut om föreläggande om inventering 
Beslut om försiktighetsmått

November 

Mattias Ryman Beslut om tillstånd för BDT-avlopp 
Föreläggande om försiktighetsmått värmeuttag ur 
mark

November 

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

November 

Camilla Norrgård 
Sundberg 

Beslut markupplåtelse November 

 
 
 
______ 
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Msn § 114        Dnr MSN.2020.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Göran Deurell informerar om utredningen om klimatanpassningsåtgärder på 
Jogersövägen. 
 
 
Johan Rubin informerar om uppdraget om Farligt gods-transporter. 
 
 
Camilla Norrgård Sundberg informerar om 
 
 Sjukfrånvaro inom förvaltningen 2020. 
 Handläggningstid för bygglov ligger på 6 veckor. 
 Personalsituationen på förvaltningen. 
 
 
______ 
 

 


