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140. Nytt reglemente för socialnämnden
141. Svar på medborgarförslag om att göra om Ericssons gamla lokaler och
studentbostäder
142. Yttrande över remiss – förslag till MSB:S föreskrifter om
tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition
samt användning och överlåtelse av pryotekniska artiklar
och ammunition
143. Yttrande över remiss - Lokala aktionsgrupper och EG:s
förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av
landsbygden
144. Yttrande över remiss – Boverkets förslag till vägledning
Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning
och bygglovsprövning av bostäder
145. Yttrande över remiss – Naturvårdsverkets förslag på vägledning om industrioch annat verksamhetsbuller enligt miljöbalken
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2014/10/022

Tillförordnad förvaltningschef för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Jan-Ove Östbrink lämnar tjänsten som förvaltningschef för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen den 1 februari 2015. Rekrytering av ny
förvaltningschef har påbörjats. En ny innehavare av tjänsten beräknas inte finnas
på plats förrän till sommaren och därför behöver det tillsättas en tillförordnad chef
under rekryteringen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förordna Åsa Engwall som
tillförordnad förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 12
januari – 30 juni 2015.
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2014/0233/033

Gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 9 november 2005, § 206, gemensamt reglemente
för nämnder i Nynäshamns kommun. Reglementet har därefter ändrats den 7 mars
2007, § 42, den 9 mars 2011, § 64 och den 7 mars 2012, § 85.
Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med berörda förvaltningar gjort en
översyn av kommunens reglementen vilket har lett till förslag på vissa
förändringar. Förslaget till ändringar i gemensamt reglemente för nämnder i
Nynäshamns kommun innebär bland annat följande.
1. Till definitionerna i 2 § föreslås fastighetsförvaltande nämnd specificeras
till kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vidare
föreslås ett tillägg avseende förvaltningschef.
2. Mot bakgrund av upphandlingsnämndens uppdrag har ett tillägg gjorts 12§
gällande i första hand hur arbetet med upphandlingar fördelas.
3. Nämnders löpande arbete med förändrings- och förbättringsarbete har
ytterligare synliggjorts genom en utvidgad skrivning i 15 §.
4. I de olika nämndernas reglementen föreslås att antalet ledamöter och
ersättare regleras i respektive reglemente. Mot bakgrund härav föreslås
skrivningen i nuvarande 21 § utgå.
5. I 22 § föreslås ett tillägg av vilket framgår att nämnd får besluta att
kallelse kan ske digitalt.
6. Genom föreslagen skrivning i 29 § ges kommunalråd, oppositionsråd samt
nämnders och utskotts ordförande rätt att närvara och delta i
överläggningarna men inte i besluten vid sammanträden i nämnder även
om de inte är ledamöter eller ersättare i nämnden.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 december 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
-

anta gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun i
enlighet med bilaga 1 samt

-

beslutet träder i kraft den 1 mars 2015, då nu gällande reglemente upphör
att gälla.
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§ 136
Nytt reglemente för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 9 mars 2011, § 62, reglemente för
kommunstyrelsen. Reglementet har därefter ändrats den 14 september 2011, § 143
och den 7 mars 2012, § 85.
Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med berörda förvaltningar gjort en
översyn av kommunens reglementen vilket har lett till förslag på vissa
förändringar. Förslaget till ändringar i kommunstyrelsens reglemente innebär
bland annat följande.
7. I 2 § fastslås antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.
8. Hänvisningar till lagrum, kollektivavtal m.m. har vid behov uppdaterats.
9. Kommunstyrelsens mandat att handha och besluta i frågor om tolkning
och tillämpning rörande pensioner, försäkringar, arvoden och andra
ersättningar till politiskt förtroendevalda har lagts i en egen §.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 december 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
-

anta reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1 samt

-

beslutet träder i kraft den 1 mars 2015, då nu gällande reglemente upphör
att gälla.
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2014/233/003

Nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 13 december 2006, § 151, reglemente för barnoch utbildningsnämnden. Reglementet har därefter ändrats den 7 mars 2012, § 86
och den 16 januari 2013, § 5.
Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med berörda förvaltningar gjort en
översyn av kommunens reglementen vilket har lett till förslag på vissa
förändringar. Förslaget till ändringar i barn- och utbildningsnämndens reglemente
innebär bland annat följande.
10. I 2 § fastslås antalet ledamöter och ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
11. Under rubriken ”Övrig verksamhet” 4 §, framgår i nuvarande reglemente
att barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens kontakter med
ungdomsfullmäktige. Förslaget är att kultur- och fritidsnämnden istället
svarar för dessa kontakter och att nuvarande skrivning utgår ur barn- och
utbildningsnämndens reglemente.
12. I 4 § förtydligas att kommunen kan ge handledarbidrag till de som
anordnar feriearbeten.
13. Av 4 § framgår rätt att ta ut avgift för korttidsutlåning/uthyrning enligt av
kommunfullmäktige fastställd taxa. Vidare föreslås att
fastighetsförvaltande nämnd, efter framställning från barn- och
utbildningsnämnden, vid uthyrning avseende längre tid ska sluta avtal om
utlåning eller uthyrning. Intäkt från sådan uthyrning tillfaller den nämnd
som disponerar anläggningen eller lokalen.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 december 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
-

anta reglemente för barn- och utbildningsnämnden i enlighet med bilaga 1
samt

-

beslutet träder i kraft den 1 mars 2015, då nu gällande reglemente upphör
att gälla.
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2014/233/003

Nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 13 december 2006, § 151, reglemente för kulturoch fritidsnämnden. Reglementet har därefter ändrats den 10 december 2008, §
219.
Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med berörda förvaltningar gjort en
översyn av kommunens reglementen vilket har lett till förslag på vissa
förändringar. Förslaget till ändringar i kultur- och fritidsnämndens reglemente
innebär bland annat följande.
14. I 2 § fastslås antalet ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
15. I reglementet har tydliggjorts att kultur- och fritidsnämnden har att verka
för att kommunens behov av anläggningar, badplatser och motionsspår
m.m. tillgodoses.
16. Av 3 § p 7 framgår rätt att ta ut avgift för korttidsutlåning/uthyrning enligt
av kommunfullmäktige fastställd taxa. Vidare föreslås att
fastighetsförvaltande nämnd, efter framställning från kultur- och
fritidsnämnden, vid uthyrning avseende längre tid ska sluta avtal om
utlåning eller uthyrning. Intäkt från sådan uthyrning tillfaller den nämnd
som disponerar anläggningen eller lokalen.
17. I 4 § föreslås kultur- och fritidsnämnden ansvara för kommunens kontakter
med ungdomsfullmäktige.
18. Under rubriken ”Delegering från kommunfullmäktige” i nuvarande
reglemente 4 §, framgår att kultur- och fritidsnämnden inom ramen för
budget ska besluta om taxor för nyttjande av simhallar,
idrottsanläggningar, biblioteksverksamhet och fritidsgårdar. Den
nuvarande lydelsen föreslås utgå vilket medför att taxorna ska beslutas av
kommunfullmäktige.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 december 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
-

anta reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med bilaga 1
samt

-

beslutet träder i kraft den 1 mars 2015, då nu gällande reglemente upphör
att gälla.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

FÖREDRAGNINGSLISTA

8(17)

Sammanträdesdatum

2014-12-16

§ 139

Au § 139

2014/233/003

Nytt reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Den 9 mars 2011, § 63, antog kommunfullmäktige reglementet för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med berörda förvaltningar gjort en
översyn av kommunens reglementen vilket har lett till förslag på vissa
förändringar. Förslaget till ändringar i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
reglemente innebär bland annat följande.
19. I 3 § fastslås antalet ledamöter och ersättare i socialnämnden.
20. Hänvisningar till lagar eller lagrum m.m. har vid behov uppdaterats och
viss omstrukturering av innehåll har skett i det nya förslaget till
reglemente.
21. I förslaget till nytt reglemente har vissa kompletteringar skett för att
ytterligare synliggöra nämndens ansvarsområden, t.ex. med avseende på
lokalvård, fordonsverksamhet och personalmatsal.
22. I nuvarande reglemente 19 § p 4, framgår att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden inom budgetram ska besluta om avgiftstaxa
för nyttjande av kommunens båtanläggningar och fiskehamn. Den
nuvarande lydelsen föreslås utgå vilket medför att taxorna ska beslutas av
kommunfullmäktige.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 december 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
-

anta reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med
bilaga 1 samt

-

beslutet träder i kraft den 1 mars 2015, då nu gällande reglemente upphör
att gälla.
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2014/233/003

Nytt reglemente för socialnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 9 november 2005, § 206, reglemente för
socialnämnden. Reglementet har därefter ändrats den 8 september 2010, § 158,
den 13 oktober 2010, § 179, den 9 mars 2011, § 66 och den 16 januari 2013, § 5.
Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med berörda förvaltningar gjort en
översyn av kommunens reglementen vilket har lett till förslag på vissa
förändringar. Förslaget till ändringar i socialnämndens reglemente innebär bland
annat följande.
23. I 3 § fastslås antalet ledamöter och ersättare i socialnämnden.
24. Hänvisningar till lagrum m.m. har vid behov uppdaterats.
25. Skrivningen under rubriken ”Konsumentfrågor”, 14 §, i nuvarande
reglemente har tagits bort med hänsyn till beslut i kommunfullmäktige den
14 december 2011, § 224.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 december 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
-

anta reglemente för socialnämnden i enlighet med bilaga 1 samt

-

beslutet träder i kraft den 1 mars 2015, då nu gällande reglemente upphör
att gälla.
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Svar på medborgarförslag om att göra om gamla Ericssons
lokaler till studentbostäder
Ärendebeskrivning
Lotta Stegmar har i ett medborgarförslag daterat 9 juni 2014 föreslagit att
Ericssons gamla lokaler görs om till studentbostäder alternativt vanliga
hyreslägenheter. Behovet av bostäder är mycket stor anser förslagsställaren.
Remiss
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit in med ett yttrande 7
oktober 2014. I yttrandet konstateras att det pågår ett detaljplanearbete i det
aktuella området. I planen ingår bland annat att pröva om det är lämpligt att bygga
om befintliga kontorsbostäder till bostäder. Detaljplanen kommer enligt tidplan att
ställas ut under februari månad 2015. Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tas synpunkten i medborgarförslaget med i det fortsatta arbetet med
detaljplanen.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen håller med förslagsställaren om att det finns behov
av fler bostäder för studenter och andra i Stockholmsområdet.
Det är troligt att de lokaler förslagsställaren avser är de tre tomma kontorsbyggnaderna längs Industrivägens östra sida belägna på fastigheten Telegrafen 7.
Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning har fått i uppdrag att
upprätta en detaljplan för Telegrafen och Vaktberget, där det aktuella området
ingår. Planens syfte är att pröva bostäder och annan verksamhet inom delar av
Ericsson gamla verksamhetsområde. Telegrafen 7 ägs av Nynäshamn Business
Park AB. På miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen håller man nu på att ta
fram ett planförslag. Planförslaget och dess handlingar ska ut på samråd under
första halvåret 2015. Det finns då möjlighet för medborgare att framföra sina
förslag och synpunkter. Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tas
synpunkten i medborgarförslaget med i det fortsatta arbetet med detaljplanen.
Med hänvisning till vad som framkommit ovan föreslår kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget anses besvarat.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 8 december
2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anse medborgarförslaget besvarat.
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Yttrande över remiss – förslag till MSBS:s föreskrifter om
tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition
samt användning och överlåtelse av pyrotekniska artiklar
och ammunition
Ärendebeskrivning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lämnar kommunen
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till föreskrifter om tillhandahållande
av pyrotekniska artiklar och ammunition samt beredskapsföreskrifter om
användning och överlåtelse av pyrotekniska artiklar och ammunition.
Muntlig information lämnas vid sammanträdet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

FÖREDRAGNINGSLISTA

12(17)

Sammanträdesdatum

2014-12-16

§ 143

Au § 143

2014/0213/011

Yttrande över remiss - Lokala aktionsgrupper och EG:s
förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av
landsbygden
Ärendebeskrivning
Inför programperioden 2014−2020 har Europaparlamentet och rådet antagit ett
gemensamt regelverk för lokalt ledd utveckling. Enligt regelverket ska den lokala
utvecklingen ledas av lokala aktionsgrupper. Grupperna ska bestå av företrädare
för offentliga och privata lokala intressegrupper. Det anges också vilka uppgifter
grupperna ska ha. Vissa av dessa uppgifter är förvaltningsuppgifter som innefattar
myndighetsutövning. Det finns inga EU-bestämmelser som reglerar vilken typ av
juridisk person de lokala aktionsgrupperna ska vara, det får medlemsstaterna
välja. Under motsvarigheten till lokalt ledd utveckling i föregående
programperiod (2007-2013) har grupperna varit ideella föreningar.
Med anledning av de ändrade EU-reglerna har Landsbygdsdepartementet utarbetat
ett förslag till svensk lag om lokala aktionsgrupper samt förslag till ändring i
lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till
utveckling av landsbygden och förslag till ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
Förslag till nya regler
Förslaget innebär att riksdagen bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter
om gruppernas handläggning av ärenden om stöd inom lokalt ledd utveckling.
Förslaget innehåller även bestämmelser som rör sekretess och tystnadsplikt. De
lokala aktionsgrupperna ska utföra uppgifter som avser lokalt ledd utveckling
inom förvaltningen av EU:s struktur- och investeringsfonder.
Som en följd av den föreslagna nya lagen om lokala aktionsgrupper föreslås också
en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), med hänvisning
till den nya lagen. Promemorian innehåller även förslag till lagtekniska ändringar i
lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till
utveckling av landsbygden samt ändringar i denna lag med anledning av
Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009. Lagändringarna
föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
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Synpunkter på remissen
Nynäshamns kommun delar promemorians bedömning av konsekvenser för
samhällets olika aktörer. Det är positivt att rättssäkerheten och kvaliteten på
handläggningen stärks med nya och tydliga regler hur handläggning av ärenden
ska gå till. Tydligare handläggningsrutiner och ökad förutsebarhet kan stödja och
stärka möjligheterna för de som är målgrupper för de olika stöden.
I övrigt har Nynäshamns kommun inte några synpunkter på förslaget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
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2014/211-239

Yttrande över Boverkets förslag till vägledning för industrioch annat verksamhetsbuller vid planläggning och
bygglovsprövning av bostäder
Bakgrund
Boverket har upprättat ett förslag till ny vägledning för industri- och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostadsbebyggelse.
Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Naturvårdsverket har parallellt tagit fram förslag till vägledning vid prövning och
tillsyn enligt miljöbalken. Vägledningarna ska underlätta en enhetlig och
rättssäker tillämpning av plan- och bygglagen respektive miljöbalken.
Arbetet har samordnats. Boverkets vägledning är i första hand avsedd att stödja
kommunala handläggare och beslutsfattare vid planläggning och
bygglovsprövning enligt plan- och bygglagen, för nytillkommande bostäder i
områden som utsätts för buller från industrier och liknande verksamheter.
Samtidigt som Boverket skickat ut sitt förslag till vägledning, har
Naturvårdsverket skickat ut sitt förslag till vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller som gäller tillsyn och prövning enligt miljöbalken.
Synpunkter på förslaget till vägledning
Det är positivt att vägledningen för industri- och annat verksamhetbuller blivit
tydligare, och att begrepp och resonemang förenklats. Att de två vägledningarna
från Boverket och Naturvårdsverket följer varandra ses som positivt, det blir en
tydlighet för vilka möjligheter och förutsättningarna som finns kring bostads- och
annan utveckling i bullerutsatta områden. Att åtgärder får göras vid bullerutsatta
miljöer medger en viss lättnad för kommunerna i planeringen av bostäder i
attraktiva lägen. Samtidigt ställs krav att kommunens översiktplan redovisar var
man ser att utveckling kan ske trots höga bullernivåer och var man inte anser att
det är lämpligt oavsett invånarantal.
Boverkets vägledning beskriver bland annat två bra verktyg och rutiner,
Åtgärdstrappan och Flödeschemat. Dessa kan användas vid bullerutredningar i
samband med framtagande av detaljplaner och bygglovsprövningar.
Bullerutredningen bedöms behövas i tidiga skeden vid framtagandet av
detaljplaner som i sin tur utgör ett viktigt bedömningsunderlag vid
bygglovsprövningen.
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Användningen av orden bör och ska i vägledningen behöver ses över. Det
behöver bli tydligare när tolkningar får göras och när de inte får göras. Utöver
detta skulle det vara bra om det fanns fler exempel som beskriver det som
problematiseras i vägledningen. Exempel på detta är sid 13. Där diskuteras vissa
tydligt hörbara tonkomponenter, men vilka och vad detta innebär beskrivs inte.
Dessutom är det otydligt på sid. 9 vad enstaka dagar och timmar är samt vem som
ska tolka denna tid. Sid 21 andra stycket i kapitlet Ortvanlighet och
allmänvanlighet är inte tillämpbart är även svårtolkat och behöver förtydligas. På
samma sida behöver texten om miljökvalitetsnorm förtydligas. Det är otydligt vad
100 000 invånare syftar på. Till sist skulle det bli tydligare om
beräkningsexemplens färgsättning förbättrades.
I övrigt har Nynäshamns kommun inga synpunkter på vägledningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

FÖREDRAGNINGSLISTA

16(17)

Sammanträdesdatum

2014-12-16

§ 145
Au § 145

2014/0212/427

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till vägledning för
industri- och annat verksamhetsbuller
Ärendebeskrivning
Naturvårdsverket har upprättat ett förslag till ny vägledning för industri- och annat
verksamhetsbuller. Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över
förslaget.
Samtidigt som Naturvårdsverket skickat ut sitt förslag till vägledning, har
Boverket skickat ut sitt förslag till vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder. Boverkets
och Naturvårdsverkets vägledningar om industribuller utgår ifrån att en så god
ljudmiljö som möjligt alltid bör eftersträvas och människors hälsa är i fokus.
En skillnad mellan de två vägledningarna är vilka lokaler som de är tänkta att
användas för. Boverkets vägledning omfattar bara bostäder medan
Naturvårdsverkets vägledning även gäller förskolor, skolor och vårdlokaler.
I remissunderlaget finns även en konsekvensanalys som bland annat beskriver
varför en ny vägledning tas fram, vad grundproblemet är samt vad den nya
vägledningen får för övergripande konsekvenser.
Synpunkter på förslaget till vägledning
Det är positivt att vägledningen för industribuller och annat verksamhetbuller
blivit tydligare, och att begrepp och resonemang förenklats. På ett enkelt sätt
förklaras begrepp, arbetssätt och resonemang kring problematiken kring buller.
Vägledningen beskriver ett tillvägagångsätt om fem steg som identifierar
lokalisering, tillämpning, ljudnivåer, underlag och rimliga krav inför planering av
verksamheter där problematiken kring buller finns. Det är även positivt att de två
vägledningarna från Boverket och Naturvårdsverket följer varandra, detta stärker
förutsättningarna kring utveckling i bullerutsatta områden.
I övrigt har Nynäshamns kommun inga synpunkter på vägledningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
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2014/226/222

Yttrande över remiss – Ansökan om bebyggelsefritt
avstånd enligt 47 § väglagen (1971.948)

Ärendebeskrivning
Trafikverket Region Stockholm har ansökt om att Länsstyrelsen förordnar om
utökat bebyggelsefritt avstånd enlig 47 § väglagen (1971:948) för vissa vägar
inom Stockholms län samt gällande beslut angående utökat byggnadsfritt avstånd
upphävs. Länets kommuner ges möjlighet att inkomma med synpunkter över
förslaget.
Information lämnas vid sammanträdet.

