
 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18)
  
Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

 
2020-01-22  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.40 - 15.25 
   
Beslutande Tommy Karlsson (S)
 Calingen Lindberg (S)
 Bengt Björkhage (M)
 Ann-Sophie Nygren (S)
 Kjell Olsson (M)
 Lena Karlsson Aronsson (S)
 Agneta Höglander (C)
 Daniel Lundgren (V)
 Per Krusell (SD)
  
Ej tjänstgörande ersättare Ferry Hagi (S)
 Thomas Sohlgren (V)
 Björn Johansson (MP)
 Gert Bennevall (KD)
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Camilla Norrgård Sundberg Förvaltningschef 
 Johan Rubin, § 11 Gatuchef 
 Anna Ginell, § 2-4 Bygglovshandläggare
 Sofie Eklöf, § 2-4 Bygglovshandläggare
 Rebecka Lundgren, § 2-4 Bygglovshandläggare
 Göran Deurell, § 5,6 Planarkitekt 
 
  

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

Paragrafer 2 - 11  

    
 

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

 

     
 

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

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-01-22  

Datum för 
anslagsuppsättande 2020-01-30 Datum för  

anslagsnedtagande 2020-02-21 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

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

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-01-22  

 

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
 
 
 

Msn § 2 Eken 9, Styrmansgatan 12, ansökan om bygglov för ändrad användning 
av lokal till bostad 
 

4 - 5 

Msn § 3 Informationsärende: XXX, Tillsynsärende  
 

6 

Msn § 4 Jogersö 1:122, ansökan om bygglov för nybyggnad av tält 
 

7 - 9 

Msn § 5 Begäran om planbesked Vivesta 1:15 
 

10 - 11 

Msn § 6 Begäran om planbesked för Prisman 1 
 

12 

Msn § 7 Svar på e-förslag - Breviks skejtpark 
 

13 

Msn § 8 Revidering av delegations- och verkställighetsordning 
 

14 

Msn § 9 Upphävande av regler för utdelning av miljöstipendium samt nya riktlinjer 
för miljöstipendium 
 

15 

Msn § 10 Redovisning av delegationsbeslut 
 

16 - 17 

Msn § 11 Information/Rapporter 
 

18 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 3 (18)
  
Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2020-01-22   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 2        Dnr BYGG.2019.413               
 
 
Eken 9, Styrmansgatan 12, ansökan om bygglov för ändrad 
användning av lokal till bostad  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till bostad avslås med stöd 

av 9 kap. 30 § Plan och bygglagen (2010:900)  

2. Avgiften för beslutet är 1000 kr i enlighet med fastställd taxa av kommun-
fullmäktige 2018-11-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2019-11-13 och beslut 
fattades 2020-01-22, 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 ändrad användning av lokal till bostad i 2 våningar med  
en bruttoarea om 275 m2. För området gäller Stadsplan 04-OXS-40 och 04-OXS-60. 
Bestämmelsen i detaljplanen lyder Jm, småindustri.  
 
Bygglovet avser att inrätta en bostad i en befintlig kontorslokal vilket är i strid med 
gällande Stadsplan och kan därmed inte anses förenligt med planens syfte.  
 

Skäl till beslut 

Ansökan bedöms ej uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen  (2010:900). 
 
Att, som bygglovet avser, inrätta en bostad i en befintlig kontorslokal är en avvikelse 
mot gällande stadsplanebestämmelse och kan heller därmed inte anses förenligt med 
planens syfte. Nämnden bedömer vidare att den idag befintliga bostaden (Eken 11) 
som finns inom Stadsplanen tillgodoser eventuell tillsyn och bevakningsbehov inom 
stadsplanens område. 
 
Upplysningar 

Beslutet kan överklagas, för mer information se bilaga. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-08. 
Ansökan om bygglov för ändrad användning 2019-11-12. 
Yttrande från sökande 2019-12-17. 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-01-22  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 2        Dnr BYGG.2019.413               
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till bostad avslås med stöd 

av 9 kap. 30 § Plan och bygglagen (2010:900)  

2. Avgiften för beslutet är 1000 kr i enlighet med fastställd taxa av kommun-
fullmäktige 2018-11-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2019-11-13 och beslut 
fattades 2020-01-22, 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).   

 
Förslag 
 
Ordförande föreslår bifall till framskrivet förslag att avslå bygglovet. Daniel 
Lundgren (V), Calinge Lindberg (S) och Lena Karlsson Aronsson (S) instämmer. 
 
Bengt Björkhage (M) föreslår att bygglovet ska bifallas. 
 
Ordförande föreslår avslag på Bengt Björkhages (M) förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer framskrivet förslag mot Bengt Björkhages (M) förslag och finner 
att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 
 
Reservation 
 
Bengt Björkhage (M), Kjell Olsson (M) och Per Krusell (SD) reserverar sig mot till 
förmån för Bengt Björkhages (M) förslag och lämnar följande skriftliga reservation: 
 
"Vi reserverar oss mot nämndens beslut att avslå bygglov för ombyggnad av  
kontor till bostad av särskild art på fastigheten EKEN 9 och yrkar att bygglov  
beviljas.  
 
Våra skäl till att bygglov skall beviljas är bland annat följande:  
 Ändrad användning till bostad har skett för angränsande fastigheter. Kyrkan  

(på andra sidan gatan) och ”Läsestugan” till HVB hem, som är grannfastighet  
i samma kvarter  

 Bevakning av verksamhet och lokaler från andra fastighetsägare uppfyller inte 
kraven från grannfastigheter.  

 Kommunen prioriterar tillkomst av bostäder  

 Vi ger en positiv behandling av företagsetablering.  
 
Bengt Björkhage (M) Kjell Olsson (M) Per Krusell (SD)"  
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-01-22  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 2        Dnr BYGG.2019.413               
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd) 
Sökanden (för kännedom) med rekommenderat brev 
 
 
 
Bilaga: 
Hur man överklagar.
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2020-01-22   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 3        Dnr BYGG.2018.51               
 
 
Informationsärende: XXX, Tillsynsärende   
 
Sofie Eklöv informerar om ärendet.  
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2020-01-22   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 4        Dnr BYGG.2019.340               
 
 
Jogersö 1:122, ansökan om bygglov för nybyggnad av tält  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Bygglov beviljas med avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 31 d 2 §§ 

PBL. 
 
2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ PBL. 
 
3. Anmälan om färdigställande gäller som kontrollplan. 
 
4. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.  
 
5. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 

PBL. 
 
6. 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 

 
7. Avgiften för beslutet är 3000 kr i enlighet med fastställd taxa av kommun-

fullmäktige 2018-11-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2019-09-18 och beslut 
fattades 2020-01-22, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen 
har överskridits med 8 veckor. Avgiften har reducerats med 3000 kr med stöd av 
12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).  

 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser bygglov för tält för kortvarig övernattning (så kallad igloo) om 28 m2. 
Byggnaden får en byggnadshöjd av 3,5 meter. Fasader är vita med fönster i plast. 
 
Ansökan innebär avvikelse från bestämmelserna vad avser områdets användning. 
Avvikelsen bedöms sammantaget som en sådan avvikelse som avses enligt 9 kap.  
31 d § PBL. 
 
Berörda sakägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. 
Fastighetsägarna till XXX samt XXX motsätter sig åtgärden för att de anser att tältet 
kommer dominera från den högre placeringen samt eventuella solreflexer som kan 
uppkomma kommer påverka deras fastighet samt att den inte passar in i miljön.  
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-01-22  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 4        Dnr BYGG.2019.340               
 
 
Skäl till beslut  
Ansökan innebär avvikelse från bestämmelserna vad avser områdets användning. 
Avvikelsen bedöms sammantaget som en sådan avvikelse som avses enligt 9 kap.  
31 d § PBL. 
 
Förslaget avviker från detaljplanen med avseende på: 

områdets/ byggnadens användning avviker från gällande ändamål som är friluftsbad. 
Liknade avvikelser har beviljats lov enligt 9 kap 31 b inom detaljplanen för 
campingändamål. Det är en camping på platsen idag och tältet placeras i nära 
anslutning till platsen avsedd för tillfällig uppställning av husbil/husvagn eller dylikt. 
 

Yttranden 
Berörda sakägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. 
Fastighetsägarna till XXX samt XXX motsätter sig åtgärden för att de anser att tältet 
kommer dominera från den högre placeringen samt eventuella solreflexer som kan 
uppkomma kommer påverka deras fastighet samt att den inte passar in i miljön.  
 
Tältet kommer ha ett avvikande utseende från byggnation som tidigare finns på 
fastigheten men användningen är den samma som husbilar och husvagnar, tillfällig 
övernattning - camping. Men bedömningen är ändå att den inte kommer vara så 
avvikande i utseendet mot tält som också får uppföras på campingen att det inte kan 
anses förenligt med omgivningen. Eventuella olägenheter som solreflexer och den 
dominerande verkan av tältet bedöms inte vara av sådan art att lov inte ska beviljas. 
 
Förslaget har remitterats till Oxelösunds kommun som markägare, utan erinran. 
 

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. 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-01-22  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Msn § 4        Dnr BYGG.2019.340               
 
 
Tillstånd för att utföra åtgärden krävs från fastighetsägaren Oxelösunds kommun. 
 
I detta ärende krävs lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med 
grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i 
samråd med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Mer information 
om lägeskontroll finns på 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.  
 
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 2020-01-09. 
Ansökan, inkom 2019-09-18. 
Situationsplan, baserad på baskarta, inkom 2019-09-18. 
Flygfoto med placering av tält på Jogersö 1:122, inkom 2019-10-23. 
Fasadritningar, inkom 2019-09-18. 
Beskrivning tält inkom 2019-09-18. 
Yttranden från sakägare. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd) 
Sökanden (för kännedom) 
Fastighetsägaren (för kännedom)  
Granne som inte fått sin synpunkt tillgodosedd 
 
Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se. 
 

 
 
Bilaga: 
Hur man överklagar.
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2020-01-22   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 5        Dnr PLAN.2019.17               
 
 
Begäran om planbesked Vivesta 1:15  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Lämnar positivt planbesked och ger Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för rubricerat område. 
 
 
Sammanfattning 
 
4 november 2019 inkom Vivesta Udde AB, ägare till fastigheten Vivesta 1:15, med  
en begäran om planbesked för en ny detaljplan för fastigheten. 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.  

Den sökande har till ansökan bifogat en situationsplan som illustrerar en målsättning 
att med detaljplanen möjliggöra för 35 bostäder spridda över hela fastigheten. 
Närheten till havet gör att strandskyddet åter behöver upphävas i detaljplanen och för 
att påverkan på strandskyddets värden ska kunna bedömas vill Länsstyrelsen se en 
naturinventering. 

En förutsättning för bostadsbyggnation enligt sökandens förslag är att den gamla 
strand-café-byggnaden från 30-talet rivs, något som Länsstyrelsen motsätter sig av 
kulturmiljöskäl. De vill istället se skyddsbestämmelser för byggnaden och utesluter 
inte rivningsförbud och pekar därför på att områdets kulturmiljövärden bör utredas i 
samband med planarbetet.   

Länsstyrelsen pekar också i sitt remissyttrande över kommunens inledande under-
sökning att den nya bebyggelsen bör anpassas till befintlig avseende placering och 
volym för att leva upp till kraven i PBL på en god helhetsverkan. Därtill menar 
Länsstyrelsen att det externa läget långt från samhällsservice och buss gör att 
möjligheten att förse området med någon form av kollektivtrafik närmare bör utredas  
i planprocessen. Ytterligare permanentning av fritidshusområden på norra 
Oxelösundshalvön förutses, så frågan bara växer i betydelse.   

Sökanden har även ett önskemål om en mindre småbåtshamn med en service-
byggnad närmast Vivestabadet i nordöstra hörnet av fastigheten. Småbåtshamnar 
tillhör verksam-heter som i sig själva kan betyda risk för en betydande miljöpåverkan 
och således kan detaljplanen komma att behöva miljökonsekvensutredas i en MKB. 
Närheten till Natura 2000-området Strandstuviken i Nyköpings kommun gör även att 
småbåtsverksamheten kan kräva tillståndsprövning enligt Miljöbalken, vilket 
ytterligare kan fördröja ärendet.  

Tiden för framtagandet av detaljplanen är bland annat beroende av mängden 
utredningar som krävs, därför är tiden för när denna kan vara klar svår att avgöra i 
dagsläget. Sannolikt tar det cirka två år innan detaljplanen är klar, alltså senast 4:e 
kvartalet 2021. 

 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 11
  
Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-01-22  
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Msn § 5        Dnr PLAN.2019.17               
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-09. 
Ansökan om planbesked Vivesta 1:15. 
Undersökning om betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsens svar över Undersökning om betydande miljöpåverkan. 

 

 
Dagens sammanträde 
 
Göra Deurell föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Planarkitekt (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2020-01-22   
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Msn § 6        Dnr PLAN.2019.22               
 
 
Begäran om planbesked för Prisman 1  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Lämnar positivt planbesked och ger Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att påbörja arbetet med att upphäva tomtindelningen i en planprocess för 
rubricerat område 
 
Sammanfattning 
 
9 december 2019 inkom Mark och exploatering med en begäran om planbesked för 
en ändring av detaljplanen för fastigheten Prisman 1 vid Järntorget i Oxelösunds 
centrum. 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. En detaljplaneändring för Prisman 1 bedöms kunna vara klar 
senast 3:e kvartalet år 2020.  
 
Behovet av detaljplaneändringen kommer sig av att gamla tomtindelningar som 
genomförts med stöd av den nu ersatta 1947-års Byggnadsstadga och 
fastighetsplaner med stöd av den nu ersätta Äldre Plan- och bygglagen (1987:10) 
kommit att gälla som detaljplanebestämmelser genom nya Plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
För att kunna stycka av en fastighet där det finns en gällande äldre tomtindelning så 
måste denna först upphävas. Enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) måste detta 
ske genom en detaljplaneprocess. Åtgärden går däremot att utföra med ett enkelt 
planförfarande och därmed med förenklat samrådsförfarande och med en mindre 
sakägarkrets.  
 
En upphävd tomtindelning eller fastighetsplan påverkar inte övriga bestämmelser i en 
detaljplan. Planändringen med upphävandet gäller parallellt med befintlig detaljplan.  
 
Att starta upp en detaljplaneprocess bara för att upphäva tomtindelning eller 
fastighetsplan för en enda fastighet tar resurser från kommunens arbete med att ta 
fram nya detaljplaner. Det vore därför av värde att framöver undersöka om det finns 
fler tomtindelningar och fastighetsplaner som kan upphävas och därmed skapa mer 
nytta per nedlagd tid.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-09. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Planarkitekt (för åtgärd)
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2020-01-22   
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Msn § 7        Dnr MSN.2019.41               
 
 
Svar på e-förslag - Breviks skejtpark  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
E-förslaget anses besvarat. 

 
Sammanfattning 
 
Under hösten kom det in ett e-förslag om en skatepark vid Breviksskolan 
”Uppfräschning, nya ramper och inge löv”. Förslaget har fått 326 röster.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tycker att förslaget är bra och tar med det 
som en idé i fortsatt utveckling av rekreationsområdet kring Frösängs gärde. Man bör 
också ha en dialog med utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen 
kring detta. 
 
I dagsläget är platsen ingen skatepark utan en gammal tennisbana som inte längre 
används.  
 
Då nämnden har ett sparkrav de närmsta åren behöver driftbudgeten användas till 
befintliga anläggningar. Detta innebär att inga åtgärder görs innan planeringen av 
hela rekreationsområdet är klar. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-03. 
E-förslag: Breviks skejtpark. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förslagsställaren (för kännedom) 
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2020-01-22   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 8        Dnr MSN.2019.18               
 
 
Revidering av delegations- och verkställighetsordning  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Godkänna förslag till reviderad delegations- och verkställighetsordning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegations- och verkställighetsordning ska 
uppdateras vid behov.  

Förändringar som föreslås är ett par mindre revideringar i avsnitt  

 D - Ärenden enligt miljöbalken  
 F - Ärenden enligt tobakslagen  
 K - Ärenden enligt lag om skydd mot internationellt hot mot människors hälsa 

 
Den stora förändringen är i avsnitt E som berör livsmedel.  
 
14 december 2019 trädde en ny kontrollförordning ikraft som påverkar delegations-
ordningen för livsmedelskontrollen. Bestämmelserna i nya kontrollförordningen (EU) 
2017/625 ersätter reglerna i den nu gällande kontrollförordningen, men ändringar för 
att anpassa den svenska livsmedelslagen kommer att ske först under 2020.  
 
Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet 
annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner. Annan 
offentlig verksamhet är ett nytt begrepp som införs i och med den nya kontrollförord-
ningen och som omfattar behöriga myndighetens övriga kontrollåtgärder, som till 
exempel registrering, godkännande, utfärdande av intyg, föreläggande med mera. 
Begreppet införs i svensk rätt först senare under 2020.  
 
SKR har tagit fram ett nytt underlag till delegationsordning för livsmedelskontroll 
anpassat till den nya kontrollförordningen. Framtaget förslag till ny 
delegeringsordning är baserat på SKRs underlag. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-10. 
Förslag till revidering av delegations- och verkställighetsordning. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2020-01-22   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 9        Dnr MSN.2019.33               
 
 
Upphävande av regler för utdelning av miljöstipendium samt nya 
riktlinjer för miljöstipendium  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i 
kommunfullmäktige 
 
1. Upphäver Regler för utdelning av miljöstipendium för Oxelösunds kommun 

daterat 2000-06-14. 

2. Fastställer Riktlinjer för miljöstipendium daterade 2020-01-10. 

 
Sammanfattning 
 
Tidigare riktlinje för miljöstipendium i Oxelösunds kommun, giltig från 2000-06-14,  
har blivit inaktuell så den behöver uppdateras. 

Förslag till uppdatering är gjord så att den ska vara så lik övriga riktlinjer för  
stipendier som möjligt, samt att § 7 för utdelning justerats då stipendiet delats  
ut på Oxelösundsgalan både 2018 och 2019. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-10. 
Gällande regler för utdelning av miljöstipendium 2000-06-14. 
Förslag till riktlinjer för miljöstipendium 2020-01-10. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ks/Kf (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2020-01-22   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 10        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 
Beslut om bygglov 
Bygglov och startbesked 
Rivningslov med startbesked 
Startbesked 
Slutbesked

December 

Sofie Eklöf Beslut om avvisning 
Beslut om förlängning av handläggningstid 
Startbesked 
Slutbesked

December 

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

December 

Camilla Norrgård 
Sundberg 

Beslut om avslag på begäran att lämna ut allmän 
handling

December 

Anneli Alfredsson Yttrande vattenverksamhet för muddring 
Strandskyddsdispens

December 

Emilia Torstensson Beslut om avgift för extra offentlig kontroll 
Beslut att registrera livsmedelsanläggning 
Föreläggande att inte sälja osäkra livsmedel 
Saneringsintyg fartyg

December 

Indira Pasic Avgift för miljötillsyn 
Beslut att utreda bullernivå 
Föreläggande att redovisa egenkontrollprogram 

December 
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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2020-01-22  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Föreläggande anmälan om avhjälpande åtgärd 
Mattias Ryman Miljötillsyn 

Omhändertagande av matavfall 
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

December 

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

December 

 
 
 
______ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden    

 
2020-01-22   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Msn § 11        Dnr MSN.2020.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
 
Johan Rubin informerar om avtalet med NCC gällande beläggningsarbete. Avtalet 
är uppsagt av kommunen och en ny upphandling ska göras så fort som möjligt. 
 
 
Camilla Norrgård Sundberg informerar om 
 
 Personalsituationen på förvaltningen. 
 Sjukskrivningstal. 
 Ekonomi inför bokslut. 
 Rivning av omklädningsrummen vid Vivestabadet. 
 Byggande av lekplats Inskogen samt Vivestabadet. 
 
 
______ 
 
 


