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2015/0001/432

Yttrande över förslag till Natura 2000-områden för smala
vikar i Östersjön
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Stockholms län har upprättat ett förslag till nya Natura 2000områden för livsmiljötypen Smala vikar i Östersjön. Nynäshamns kommun har
beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Natura 2000 är EU:s gemensamma nätverk av skyddade naturområden. Sverige
behöver komplettera Natura 2000-nätverket med vissa nya områden. Regeringen
har gett länsstyrelserna uppdrag att ta fram förslag till sådana områden. För
Stockholms län rör det sig om ytterligare områden för livsmiljötypen Smala vikar
i Östersjön. Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag på 9 nya områden, två av
dessa ligger i Nynäshamns kommun.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 22 januari 2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 februari 2015, § 7.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande. Arbetsutskottet önskar en redovisning vid kommunstyrelsens
sammanträde av områdets omfattning framförallt vid Rassa vikar.

Förslaget till Natura 2000-områden finns även på Länsstyrelsens webbplats på adressen:
www.lansstyrelsen.se/stockholm/kungorelser

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer: KS/2015/0001/432
Handläggare: Anna Eklund

2015-01-22

Kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till Natura 2000-områden för smala
vikar i Östersjön
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
Länsstyrelsen i Stockholms län har upprättat ett förslag till nya Natura 2000områden för livsmiljötypen Smala vikar i Östersjön. Nynäshamns kommun har
beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Natura 2000 är EU:s gemensamma nätverk av skyddade naturområden. Sverige
behöver komplettera Natura 2000-nätverket med vissa nya områden. Regeringen
har gett länsstyrelserna uppdrag att ta fram förslag till sådana områden. För
Stockholms län rör det sig om ytterligare områden för livsmiljötypen Smala vikar
i Östersjön. Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag på 9 nya områden, två av
dessa ligger i Nynäshamns kommun.
Föreslagna områden i Nynäshamns kommun
I länsstyrelsens förslag pekas Rassa vikar och Nynäsviken ut som förslag till
kommande Natura 2000-områden, se bilaga 1. Merparten av Rassa vikar och stora
delar av Nynäsviken ingår idag i Natura 2000-området Käringboda som också är
naturreservat. Motiveringen till att de två vikarna ska ingå i Natura 2000 lyder:
Nynäsviken
Nynäsvikens naturvärde består av att den dels är relativt opåverkad samt dess
omfattande storlek med många olika typer av marina miljöer. De generella
problem med rekrytering av storvuxen sötvattensrovfisk som präglar en stor del
av länets skärgård verkar inte ha drabbat Nynäsviken. Här finns ännu goda
bestånd av gädda, gös och abborre. Havsöring leker i bäcken från Älvviken.
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Fiskdata visar även på förekomst av sik, sutare och olika plattfiskar. Med
bakgrund av att flera fiskarter har reproduktionssvårigheter i övriga skärgården så
bedöms Nynäsviken ha ett särskilt stort värde som reproduktionslokal. De
Området skulle omfatta totalt 565 hektar och bli det största i länet
Rassa vikar
Rassa vikar har länge varit känt som en vik med ovanliga kransalger.
Artsammansättningen på undervattenvegetationen har dock förändrats genom åren
och naturvärdena betraktas idag som något över det normala. Denna del avviker
dock från de övriga vikarna och bedöms ha högre naturvärden, främst beroende på
sin raritet och relativa orördhet. Viken har sannolikt stor betydelse för
fiskreproduktion.
Konsekvenser
Om vikarna blir Natura 2000-område ska Länsstyrelsen upprätta en så kallad
bevarandeplan för hur naturvärdena i viken ska skyddas och skötas. Innebörden av
att ett område ingår i Natura 2000 är dels att naturvårdsmyndigheterna är skyldiga
att vidta lämpliga bevarandeåtgärder, dels en tillståndsplikt för vissa verksamheter
och åtgärder.
Den som planerar att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-området måste söka tillstånd hos
Länsstyrelsen enligt 7 kap. 28a § miljöbalken. Tillståndsplikten gäller för både
markägare och andra. Den gäller både inom och utanför Natura 2000-området.
Det som avgör om tillstånd krävs är hur Natura 2000-området påverkas.
Tillståndsplikten gäller endast ny verksamhet.
Livsmiljötypen Smala vikar i Östersjön påverkas direkt av åtgärder som utförs i
själva vattnet. Det kan därför komma att bli tillståndspliktigt att bygga nya
bryggor och att muddra. De smala vikarna påverkas även indirekt av åtgärder som
utförs i det så kallade tillrinningsområdet. Vatten som rinner till vikarna från
omgivningen påverkar vattenkvaliteten och orsakar bland annat övergödning.
Övergödning från land regleras genom generell lagstiftning som under senare år
skärpts, bland annat genom vattendirektivet. När det gäller näringstillförsel från
tillrinningsområdet kommer tillståndsplikten för Natura 2000-områden normalt
inte att skärpa kraven på mänsklig verksamhet, jämfört med redan gällande regler.
Synpunkter på länsstyrelsens förslag
Nynäshamns kommun delar bedömningen att Nynäsviken och Rassa vikar har ett
mycket högt skyddsvärde. Att peka ut de aktuella vattenområdena, varav det ena
ligger i direkt anslutning till Nynäshamns tätort, som Natura 2000-områden
stärker Nynäshamns identitet och framtida hållbara miljö.
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Kommunen vill dock uppmärksamma länsstyrelsen på några aspekter som är av
vikt för den fortsatta planeringen av tätorten.
I anslutning till Nynäsviken, i Nickstaviken och Gröndalsviken planeras för att
öka antalet båtplatser vilket kan innebära behov av muddring samt förväntas leda
till ökad båttrafik i Nynäsviken. Dessa åtgärder bör inte innebära att miljön inom
de utpekade områdena påverkas i betydande grad, men ett klargörande angående
detta inför kommunens fortsatta planering är önskvärt.
Enligt förslaget till Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad benämns att
området kring Nynäs gods (Näset) kan utredas för utveckling av bostäder efter
2030. Då det blir aktuellt att ta fram mer underlag om förutsättningarna för ny
bebyggelse är det önskvärt att länsstyrelsen är behjälplig med underlag och
bedömningar med anledning av Nynäsvikens naturvärden.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anna Eklund
planeringschef
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2014/0233/003

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 behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 december 2014, §
135. Härefter remitterades förslaget till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt socialnämnden som
behandlat förslaget vid sammanträde under januari och februari 2015.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 4 februari 2015.
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 april 2015, då nu gällande reglemente upphör
att gälla.
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare:

2015-02-04
Kommunstyrelsen

Gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns
kommun
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 april 2015, då nu gällande reglemente upphör
att gälla.

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 behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 december 2014, §
135. Härefter remitterades förslaget till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt socialnämnden som
behandlat förslaget vid sammanträde under januari och februari 2015.
Förslaget till ändringar i gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns
kommun innebär bland annat följande.
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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.
Socialnämnden har uttryckt tveksamhet till rätten att fatta beslut om
direktupphandling mot bakgrund av att det bör vara klara och tydliga
regler i vilka fall en direktupphandling kan vara aktuell och i de fallen ska
nämnden inte behöva kontakta upphandlingsnämnden.
Kommunerna i Nynäshamn och Haninge bildade den första oktober 2012
en ny gemensam nämnd, Södertörns upphandlingsnämnd. Syftet med
bildandet av nämnden har bland annat varit att stärka kommunerna som
upphandlare, höja kompetensen inom verksamheten, bättre möta
upphandlingslagstiftningens ökade krav och som ett resultat av detta göra
ännu bättre upphandlingar. Upphandlingsnämnden ansvarar för all
upphandling som rör Nynäshamns och Haninges kommuner och nämnden
samordnar kommunernas upphandlingar av varor och tjänster. Mot
bakgrund härav föreslås ingen ändring av skrivningen i det gemensamma
reglementet i nuläget.
3. Nämnders löpande arbete med förändrings- och förbättringsarbete har
ytterligare synliggjorts genom en utvidgad skrivning i 15 §.
4. Av protokoll från socialnämnden framgår att hänvisningen till 14 §
reglemente för socialnämnden angående nämndens ansvar för att hyra in
bostadslägenheter för vidareuthyrning till enskild som nämnden har
bedömt vara i behov av bostaden, har fallit bort. Skrivningen i 17 §
gemensamt reglemente har återförts på nämndens föreslag.
5. I de olika nämndernas reglementen föreslås att antalet ledamöter och
ersättare regleras i respektive reglemente. Mot bakgrund härav föreslås
skrivningen i nuvarande 21 § utgå.
6. I 22 § föreslås ett tillägg av vilket framgår att nämnd får besluta att
kallelse kan ske digitalt.
Mot bakgrund av tillägget i 22 § angående rätten att besluta om att kallelse
kan ske digitalt har socialnämnden önskat att skrivningen kompletteras
med att nämnd också ska kunna reglera huruvida enskild förtroendevald
ska ha rätt att välja både digital kallelse och handlingar utskrivna på
papper under mandatperioden.
Tillägget i 22 § har syftat dels till att möjliggöra för en nämnd att besluta
om att kallelse och därtill hörande handlingar kan distribueras digitalt dels
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säkerställa att en enskild förtroendevald på bästa sätt ska kunna fullgöra
sitt uppdrag. I uppdraget som förtroendevald ligger ett ansvar att ta del av
och tillgodogöra sig det underlag som nämnden har att fatta beslut om.
Ibland kan det finnas skäl som talar för att en enskild ledamot behöver
handlingarna i pappersform trots en nämnds beslut om digital hantering.
Förslaget på skrivning har velat säkra den enskilde förtroendevaldes rätt
att välja mellan digital kallelse eller papper i en sådan situation.
7. Genom föreslagen skrivning i 29 § ges kommunalråd, oppositionsråd samt
nämnders och utskotts ordförande rätt att närvara och delta i
överläggningar men inte i beslut vid sammanträden i nämnder, även om de
inte är ledamöter eller ersättare i nämnden.
Såväl barn- och utbildningsnämnden som kultur- och fritidsnämnden har
föreslagit en alternativ skrivning i 29 §: Kommunalråd, oppositionsråd
samt nämnders och utskotts ordförande ges rätt att närvara och delta i
annan nämnds överläggningar, men ej i dess beslut.
Syftet med det remitterade förslaget har varit att de uppräknade
funktionerna ges närvarorätt oavsett om de därutöver är representerade i
någon nämnd eller i styrelsen. Med den av barn- och utbildningsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden föreslagna skrivningen skulle man kunna
öppna för en tolkning innebärande att närvarorätten ges till de uppräknade
funktionerna endast under förutsättning att de också är representerade i
någon nämnd eller i kommunstyrelsen. Om detta inte varit syftet föreslås
en lydelse av den aktuella paragrafen enligt nedan. Beträffande den sista
meningen i 22 § - närvarorätten gäller inte ärenden som avser
myndighetsutövning - har ingen förändring föreslagits i förhållande till
nuvarande reglemente.
Kommunalråd, oppositionsråd och ordförande i styrelse, nämnd eller
utskott, har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden och
delta i överläggningarna, men inte i dess beslut. Närvarorätten gäller inte
ärenden som avser myndighetsutövning.

Birgitta Elvås
kommunchef

Annika Fri
kanslichef

Bilagor:
1. Förslag till nytt reglemente
2. Gällande reglemente
3. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt
socialnämnden
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2014/0233/003

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 behandlades i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 december 2014, § 137. Härefter
remitterades förslaget till barn- och utbildningsnämnden som behandlade förslaget
vid nämndens sammanträde den 22 januari 2015, § 10.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 2 februari 2015.
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 april 2015, då nu gällande reglemente upphör
att gälla.
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare:

2015-02-02
Kommunstyrelsen

Nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden
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 april 2015, då nu gällande reglemente upphör
att gälla.

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 behandlades i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 december 2014, § 137. Härefter
remitterades förslaget till barn- och utbildningsnämnden som behandlade förslaget
vid nämndens sammanträde den 22 januari 2015, § 10.
Förslaget till ändringar i barn- och utbildningsnämndens reglemente innebär bland
annat följande.
1. I 2 § fastslås antalet ledamöter och ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
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2. 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.
3. I 4 § förtydligas att kommunen kan ersätta kostnader för handledare till de
som anordnar feriearbeten.
4. 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.

Birgitta Elvås
kommunchef

Annika Fri
kanslichef

Bilagor:
1. Förslag till nytt reglemente
2. Gällande reglemente
3. Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden, 2015-01-22, § 10
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2014/0233/003

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 behandlades i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 december 2014, § 138. Härefter
remitterades förslaget till kultur- och fritidsnämnden som behandlade förslaget vid
nämndens sammanträde den 19 januari 2015, § 7.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 2 februari 2015.
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 april 2015, då nu gällande reglemente upphör
att gälla.
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare:

2015-02-02
Kommunstyrelsen

Nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden
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 april 2015, då nu gällande reglemente upphör
att gälla.

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 behandlades i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 december 2014, § 138. Härefter
remitterades förslaget till kultur- och fritidsnämnden som behandlade förslaget vid
nämndens sammanträde den 19 januari 2015, § 7.
Förslaget till ändringar i kultur- och fritidsnämndens reglemente innebär bland
annat följande.
1. I 2 § fastslås antalet ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
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2. I reglementet har tydliggjorts att kultur- och fritidsnämnden har att verka
för att kommunens behov av anläggningar, badplatser och motionsspår
m.m. tillgodoses.
Av sammanträdesprotokoll från kultur- och fritidsnämnden framgår att
nämnden föreslår fullmäktige att anta reglementet med ändring av
skrivningen i 3 § p.5 från verka för behovet av badplatser, motionsspår,
och naturisbanor tillgodoses till har verksamhetsansvar för badplatser,
motionsspår, och naturisbanor.
3. 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.
4. I 4 § föreslås kultur- och fritidsnämnden ansvara för kommunens kontakter
med ungdomsfullmäktige.
5. 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.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen anser att den av kultur- och fritidsnämnden
föreslagna förändringen av skrivningen i 3 § p.5 ska tillgodoses och reglementet
justeras i enlighet med förslaget.

Birgitta Elvås
kommunchef

Annika Fri
kanslichef

Bilagor:
1. Förslag till nytt reglemente
2. Remitterat reglemente
3. Gällande reglemente
4. Sammanträdesprotokoll kultur- och fritidsnämnden, 2015-01-19, § 7
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Sammanträdesdatum

2015-02-18

§ 33

Ks § 33

2014/0233/003

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 samhällsbyggnadsnämndens reglemente
behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 december 2014, § 139.
Härefter remitterades förslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som
behandlade förslaget vid nämndens sammanträde den 12 februari 2015, § xx.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 4 februari 2015.
Förslaget är baserat på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
tjänsteskrivelse. Ärendet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
den 12 februari.
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 april 2015, då nu gällande reglemente upphör
att gälla.

1 (3)

Sid
Ärendenummer:
Handläggare:

2014-02-04
Kommunstyrelsen

Nytt reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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 april 2015, då nu gällande reglemente upphör
att gälla.

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 samhällsbyggnadsnämndens reglemente
behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 december 2014, § 139.
Härefter remitterades förslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som
behandlade förslaget vid nämndens sammanträde den 12 februari 2015, § xx.
Förslaget till ändringar i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden reglemente
innebär bland annat följande.
1. I 3 § fastslås antalet ledamöter och ersättare i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
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2. Hänvisningar till lagar eller lagrum m.m. har vid behov uppdaterats och
viss omstrukturering av innehåll har skett i det nya förslaget till
reglemente.
3. I förslaget till nytt reglemente har vissa kompletteringar skett för att
ytterligare synliggöra nämndens ansvarsområden, t.ex. med avseende på
lokalvård, fordonsverksamhet och personalmatsal.
4. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har noterat att den tidigare
skrivningen avseende nämndens ansvar för den konstnärliga
utsmyckningen av offentliga platser har tagits bort. Frågan om vilken
nämnd som ska ha ansvaret för den konstnärliga utsmyckningen eller hur
ansvaret bäst fördelas mellan nämnder har varit föremål för diskussioner
bland annat i samband med pågående översyn av gällande riktlinjer för
konstnärlig utsmyckning. I avvaktan på att översynen av riktlinjerna
färdigställs bör den tidigare formuleringen återföras i enlighet med
nämndens önskemål.
5. Mot bakgrund av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens önskan om ett
förtydligande av ansvarsfördelningen av miljöfrågorna i 7 § mellan
kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås en
justerad lydelse av den aktuella § enligt nedan. Rubriken har ändrats till
”Miljö" i enlighet med nämndens förslag.
7§
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden biträder kommunstyrelsen i
kommunens samlade miljöarbete av policyskapande och strategisk
karaktär. Vidare utför miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommunens
arbete inom miljö- och energiområdet samt viss miljöövervakning.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag
eller annan författning inom miljöområdet åvilar kommunen eller
kommunal nämnd, om inte annat föreskrivs i tredje stycket.
Nämndens verksamhetsområde omfattar inte de uppgifter som enligt
förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ska
fullgöras av förbundet eller som på grund av kommunfullmäktiges beslut
ska fullgöras av socialnämnden eller annan nämnd i kommunen.
6. Av 5 kap. 26-28 § kommunallagen framgår att innan ett ärende avgörs av
fullmäktige ska det ha beretts antingen av en nämnd vars
verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Har
ärendet beretts av en fullmäktigeberedning ska en nämnd vars
verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig. Vidare
framgår att styrelsen alltid ska ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som
beretts av annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.
Mot bakgrund av kommunallagens bestämmelser om beredningen av
ärenden kan antas att reglementets främsta syfte i denna del har varit att
synliggöra att kommunfullmäktige fattar beslut inom de uppräknade
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områdena. I syfte att minska risken för otydlighet i dessa delar finns
anledning att, i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
önskemål, införa en förtydligande skrivning om att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden bereder och kommunfullmäktige fattar beslut i
ärenden om miljöbalken (9 §).
7. 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.

Birgitta Elvås
kommunchef

Annika Fri
kanslichef

Bilagor:
1. Förslag till nytt reglemente
2. Gällande reglemente
3. Sammanträdesprotokoll miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2015-0212, § xx

Kommunstyrelsen
Sida

FÖREDRAGNINGSLISTA

11(20)

Sammanträdesdatum

2015-02-18

§ 34

Ks § 34

2014/0233/003

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 behandlades i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 december 2014, § 140. Härefter
remitterades förslaget till socialnämnden som behandlade förslaget vid nämndens
sammanträde den 27 januari 2015, § 16.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 3 februari 2015.
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 april 2015, då nu gällande reglemente upphör
att gälla.

1 (2)

Sid
Ärendenummer:
Handläggare:

2015-02-03
Kommunstyrelsen

Nytt reglemente för socialnämnden
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 april 2015, då nu gällande reglemente upphör
att gälla.

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 behandlades i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 december 2014, § 140. Härefter
remitterades förslaget till socialnämnden som behandlade förslaget vid nämndens
sammanträde den 27 januari 2015, § 16.
Förslaget till ändringar i socialnämndens reglemente innebär bland annat följande.
1. I 3 § fastslås antalet ledamöter och ersättare i socialnämnden.
2. Hänvisningar till lagrum m.m. har vid behov uppdaterats.
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3. Skrivningen under rubriken ”Konsumentfrågor”, 14 §, i nuvarande
reglemente har tagits bort med hänsyn till beslut i kommunfullmäktige den
14 december 2011, § 224.

Birgitta Elvås
kommunchef

Annika Fri
kanslichef

Bilagor:
1. Förslag till nytt reglemente
2. Gällande reglemente
3. Sammanträdesprotokoll socialnämnden, 2015-01-27, § 16
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§ 35

Ks § 35

2014/0244/007

Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för
Nynäshamnsbostäder
Förslag till beslut och beslutsunderlag kommer att sändas ut separat till
kommunstyrelsen.
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Sammanträdesdatum

2015-02-18

§ 36

Ks § 36

2015/0023/449

Redovisning av folkhälsoarbetet i Nynäshamns kommun
2014
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har bedrivit en särskild satsning på folkhälsa sedan 2006
med visionen att halvera ohälsotalen till 2015.
Visionen om en halvering av ohälsotalen till 2015 har inte uppnåtts men flertalet
förbättringar av hälsoläget kan urskiljas jämfört med tidigare år. Exempel är
minskad andel barn och unga med fetma, minskad arbetslöshet, en ökad
medellivslängd för män, ett minskat bruk av narkotika, doping och tobak bland
unga samt att fler går ut årskurs nio med godkända betyg i alla ämnen och fler
fullföljer gymnasiet.
År 2014 avsattes 7,6 miljoner kronor för särskilda folkhälsosatsningar. Av dessa
användes cirka 5 miljoner kronor till nämndprojekt och cirka 40 000 kronor till
föreningsprojekt. Ungefär 290 000 kronor användes till andra folkhälsosatsningar
såsom Kulturveckorna och Seniorsäkerhetsdagen. Under året har fyra
nämndprojekt och två föreningsprojekt fått medel från folkhälsofonden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Redovisning av folkhälsoarbetet i
Nynäshamns kommun 2014.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 februari 2015, § 4.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen av folkhälsoarbetet i
Nynäshamns kommun 2014 och beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare: Therese Ahl, tf
folkhälsosamordnare

2015-01-28

Kommunstyrelsen

Redovisning av folkhälsoarbetet i Nynäshamns kommun
2014
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Redovisning av folkhälsoarbetet i
Nynäshamns kommun 2014.
Bakgrund
Nynäshamns kommun har bedrivit en särskild satsning på folkhälsa sedan 2006
med visionen att halvera ohälsotalen till 2015.
Visionen om en halvering av ohälsotalen till 2015 har inte uppnåtts men flertalet
förbättringar av hälsoläget kan urskiljas jämfört med tidigare år. Exempel är
minskad andel barn och unga med fetma, minskad arbetslöshet, en ökad
medellivslängd för män, ett minskat bruk av narkotika, doping och tobak bland
unga samt att fler går ut årskurs nio med godkända betyg i alla ämnen och fler
fullföljer gymnasiet.
År 2014 avsattes 7,6 miljoner kronor för särskilda folkhälsosatsningar. Av dessa
användes cirka 5 miljoner kronor till nämndprojekt och cirka 40 000 kronor till
föreningsprojekt. Ungefär 290 000 kronor användes till andra folkhälsosatsningar
såsom Kulturveckorna och Seniorsäkerhetsdagen. Under året har fyra
nämndprojekt och två föreningsprojekt fått medel från folkhälsofonden.

Birgitta Elvås
kommunchef

Therese Ahl
tf folkhälsosamordnare

Bilaga: Redovisning av folkhälsoarbetet i Nynäshamns kommun 2014
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Sammanträdesdatum

2015-02-18

§ 37

Ks § 37

Projektplan för 2014 års nyckeltalsarbete i
Södertörnskommunerna
Ärendebeskrivningar
Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt
arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter.
Arbetet har efterhand utvecklats till att omfatta fler verksamhetsområden och fått
ökad inriktning mot att jämföra kvalitet och service snarare än bara kostnader. För
att få en ökad tydlighet i nyckeltalsarbetet bör projektplanen fastställas av
kommunstyrelsen i respektive kommun. Från och med år 2009 ändrades
organisationen så att ökat ansvar läggs i linjeorganisationen genom
kommundirektörerna och förvaltningschefer/ verksamhetschefer, detta i syfte att
skapa en större verksamhetsförankring i arbetet. Arbetet med nyckeltal genomförs
vartannat år from 2013.
Deltagandet kostar kommunen i storleksordningen 20 000 kr förutom den egna
arbetsinsatsen. Insatsen bedöms som rimlig i förhållande till nyttan och tas inom
budget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektplan för 2014 års nyckeltalsarbete gällande
2014 års nyckeltal i Södertörnskommunerna.
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare:

2015-02-04
Kommunstyrelsen

Projektplan för 2014 års nyckeltalsarbete i
Södertörnskommunerna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektplan för 2014 års nyckeltalsarbete gällande
2014 års nyckeltal i Södertörnskommunerna.

Ärendet
Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt
arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter.
Arbetet har efterhand utvecklats till att omfatta fler verksamhetsområden och fått
ökad inriktning mot att jämföra kvalitet och service snarare än bara kostnader. För
att få en ökad tydlighet i nyckeltalsarbetet bör projektplanen fastställas av
kommunstyrelsen i respektive kommun. Från och med år 2009 ändrades
organisationen så att ökat ansvar läggs i linjeorganisationen genom
kommundirektörerna och förvaltningschefer/ verksamhetschefer, detta i syfte att
skapa en större verksamhetsförankring i arbetet. Arbetet med nyckeltal genomförs
vartannat år from 2013.

Ekonomiska konsekvenser
Deltagandet kostar kommunen i storleksordningen 20 000 kr förutom den egna
arbetsinsatsen. Insatsen bedöms som rimlig i förhållande till nyttan och tas inom
budget.

Birgitta Elvås
kommunchef

Johan Westin
ekonomichef

Bilagor:
Projektplan för 2014 års nyckeltalsarbete i
Södertörnskommunerna
Expediering av beslut:
Samtliga nämnder
Övriga kommuner på Södertörn
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Sammanträdesdatum

2015-02-18

§ 38

Ks § 38

2015/028/106

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom
Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 20142020
Ärendebeskrivning
Under EU:s landsbygdsprogram 2007-2013 samarbetade kommunerna
Östhammar, Norrtälje, Österåker,Värmdö, Haninge och Nynäshamn inom
utvecklingsprogrammet Leader Uross genom att bedriva lansdbygdsutveckling
genom leadermetoden. Metoden innebär att invånarna ska kunna engagera sig i
utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Stöden
syftar till att förbättra förutsättningarna för sysselsättning och boende på
landsbygden och arbetet sker i samverkan mellan ideell, privat och offentlig
sektor.
Exempel på projekt som fått stöd i Nynäshamns kommun under perioden är
Landsorts utvecklingsprogram 2020, ”Vingar” (barnanpassad fjärilsstig i
anslutning till kalkbrottet i Stora Vika), ombyggnad av Västerby bygdegård samt
Polhemsspelet i Sorunda.
Nu startar en ny period med lokal ledd utveckling genom leadermetoden inom
hela EU. I den nya programperioden 2014-2020 kommer alla fyra europeiska
struktur- och investeringsfonderna att samordnas i det lokala utvecklingsarbetet.
De fyra fonderna är jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och
fiskerifonden, socialfonden samt regionala utvecklingsfonden. Jordbruksverket är
förvaltningsmyndighet för alla fonderna, bilaga 1. Nynäshamns kommun har
under hösten 2014 lämnat in en avsiktsförklaring som förberedande stöd för
Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014, bilaga 2.
Leader Uross har under hösten arbetat med att ta fram en ny utvecklingsstrategi,
bilaga 3, som lämnades in till Jordbruksverket i december 2014. Förslaget innebär
att ett nytt Leaderområde bildas med samma deltagande kommuner som tidigare
men under namnet Stockholmsbygd. Jordbruksverket kommer i april 2015 besluta
vilka av de 53 områden som ansökt som valts ut. Under hösten fattar verket det
slutgiltiga beslutet att starta efter det att EU-komminsionen godkänt programmen.
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Sammanträdesdatum

2015-02-18
Ks § 38
Den kommunala medfinansieringen ska motsvara 33 procent av det totala stödet,
resten står EU och svenska staten för. Eftersom programmet är försenat så har inte
Jordbruksverket kunnat ge besked om på vilka grunder som leaderområdenas
budget ska beräknas. Därför ligger förra programperiodens medfinansiering som
grund för den kommande perioden. Förseningen innebär också att perioden
beräknas pågå från andra halvåret 2015 till andra halvåret 2022. Kommunens
medfinansiering för perioden januari 2016- juli 2022 fastställs efter slutligt besked
från Jordbruksverket hösten 2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
- delta i Leader Stockholmsbygd samt medfinansiering under
programperioden 2015-2022
- avsätta 85 607 kr som kommunens medfinansiering för år 2015.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 februari 2015, § 6.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
- delta i Leader Stockholmsbygd samt medfinansiering under
programperioden 2015-2022
- avsätta 85 607 kr som kommunens medfinansiering för år 2015.

1 (2)

Sid
Ärendenummer:
Handläggare:

2015-01-26
Kommunstyrelsen

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom
Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 20142020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
- delta i Leader Stockholmsbygd samt medfinansiering under
programperioden 2015-2022
- avsätta 85 607 kr som kommunens medfinansiering för år 2015

Bakgrund
Under EU:s landsbygdsprogram 2007-2013 samarbetade kommunerna
Östhammar, Norrtälje, Österåker,Värmdö, Haninge och Nynäshamn inom
utvecklingsprogrammet Leader Uross genom att bedriva lansdbygdsutveckling
genom leadermetoden. Metoden innebär att invånarna ska kunna engagera sig i
utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Stöden
syftar till att förbättra förutsättningarna för sysselsättning och boende på
landsbygden och arbetet sker i samverkan mellan ideell, privat och offentlig
sektor.
Exempel på projekt som fått stöd i Nynäshamns kommun under perioden är
Landsorts utvecklingsprogram 2020, ”Vingar” (barnanpassad fjärilsstig i
anslutning till kalkbrottet i Stora Vika), ombyggnad av Västerby bygdegård samt
Polhemsspelet i Sorunda.
Nu startar en ny period med lokal ledd utveckling genom leadermetoden inom
hela EU. I den nya programperioden 2014-2020 kommer alla fyra europeiska
struktur- och investeringsfonderna att samordnas i det lokala utvecklingsarbetet.

Postadress

Besöksadress

Leveransadress

149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6

Telefon

Telefax

Receptionen
08-520 680 00 vx 08-520 102 40

Bankgiro

PlusGiro

620-0216

63 45-3
www.nynashamn.se

2(2)
De fyra fonderna är jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och
fiskerifonden, socialfonden samt regionala utvecklingsfonden. Jordbruksverket är
förvaltningsmyndighet för alla fonderna, bilaga 1. Nynäshamns kommun har
under hösten 2014 lämnat in en avsiktsförklaring som förberedande stöd för
Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014, bilaga 2.
Leader Uross har under hösten arbetat med att ta fram en ny utvecklingsstrategi,
bilaga 3, som lämnades in till Jordbruksverket i december 2014. Förslaget innebär
att ett nytt Leaderområde bildas med samma deltagande kommuner som tidigare
men under namnet Stockholmsbygd. Jordbruksverket kommer i april 2015 besluta
vilka av de 53 områden som ansökt som valts ut. Under hösten fattar verket det
slutgiltiga beslutet att starta efter det att EU-komminsionen godkänt programmen.
Den kommunala medfinansieringen ska motsvara 33 procent av det totala stödet,
resten står EU och svenska staten för. Eftersom programmet är försenat så har inte
Jordbruksverket kunnat ge besked om på vilka grunder som leaderområdenas
budget ska beräknas. Därför ligger förra programperiodens medfinansiering som
grund för den kommande perioden. Förseningen innebär också att perioden
beräknas pågå från andra halvåret 2015 till andra halvåret 2022. Kommunens
medfinansiering för perioden januari 2016- juli 2022 fastställs efter slutligt besked
från Jordbruksverket hösten 2015.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anna Eklund
planeringschef

Bilaga 1 Kommunal medverkan inom lokalt ledd utveckling genom
leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020
Bilaga 2 Avsiktsförklaring – förberedande stöd för Lokalt ledd utveckling genom
Leader 2014
Bilaga 3 Lokal utvecklingsstrategi för Leader Stockholmsbygd
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Sammanträdesdatum

2015-02-18

§ 39

Ks § 39

2014/0025/002

Anmälan av delegationsbeslut
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-04, §§ 1-7.
Planeringschefen har utfärdat slutbesked för fastigheten Spjutet 4, tidsbegränsat
bygglov för uppställning av förskolepaviljong, handlingsnr 2014/0052/290-19
Planeringschefen har utfärdat slutbesked för fastigheten Skolmästaren 14,
Nynäshamn, nu luftbehandlingsanläggning, handlingsnr 2014/00066/233-5.
Planeringschefen har beslutat bevilja ansökan från Röda Korset,
Nynäshamnskretsen om 24 000 kr, medel tas från de särskilt avsatta
folkhälsomedlen, handlingsnr 2014/0100/499-2.
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Sammanträdesdatum

2015-02-18

§ 40

Ks § 40

Skrivelser och beslut
38/2014, 2011/22/061
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 12 juni 2014, § 124 förklarat
uppdraget att se över uppställningsplatser för husbilar vid Nickstabadets camping
och Lövhagens vandrarhem slutfört.
2014/168/531
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett förutsättningarna för
kommunen att upphandla en miljöbilspool som även allmänheten kan använda sig
av, enligt kommunfullmäktiges uppdrag. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
har den 28 augusti 2014, § 146, beslutat föreslå att uppdraget ska förklaras
avslutat. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har också beslutat att uppdra till
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att se över förslagen i rapporten för att
vidareutveckla dagens verksamhet. Beslutet meddelas kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
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Sammanträdesdatum

2015-02-18

§ 41

Ks § 41

Cirkulär
14:46 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal
15:2 Utfall i utjämningssystemet 2015
15:3 Slutligt utfall av 2013 års kommunala fastighetsavgift och prognos för åren
2014 och 2015
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§ 42

Ks § 42

Kurser och konferenser
Ärendebeskrivning
Kurs 4
Inkom
2015-01-15
Anordnare Kommunakuten
Ämne
Juridik för kommunägda bolag
Tid och plats 3 mars Stockholm
Anmälan
marina.hjert@kommunakuten.se 30 januari
Kurs 5
Inkom
2015-01-19
Anordnare PwC
Ämne
Basjuridik för förtroendevalda
Tid och plats 12 mars Stockholm
Anmälan
11 feb 2015 carina.gustafsson@se.pwc.com
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