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Sammanfattning 
Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, 
hamnen och övriga strategiska platser anger mål, inriktning och arbetssätt för 
arbetet med kommunens allmänna platser inom det angivna geografiska 
området.  

Med allmän plats avses i denna riktlinje områden som i detaljplan är avsett för 
ett gemensamt behov. Exempelvis gator, cykelvägar, torg och parker.  

1 Inledning 
Bygg- och tekniknämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram 
riktlinjer för gestaltning av kommunens allmänna platser. Bakgrunden till 
uppdraget är två motioner som väcktes under 2011.   

Den första motionen handlade om att ta fram ett gestaltningsprogram för 
Nyköping. Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-13 om bifall för denna 
motion och gav Bygg- och tekniknämnden i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
gestaltning av stadsrummet.  

Den andra motionen handlade om att ta fram ett arkitekturprogram för 
Nyköping. Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-22 om avslag på denna 
motion men gav Bygg- och tekniknämnden i uppdrag att ta fram anvisningar 
för gestaltning av kommunens allmänna platser. 

Riktlinjen bygger på Vision 2030 och plan- och bygglagens (2010:900) 
bestämmelser om kommunens ansvar för att ordna och underhålla allmänna 
platser (6 kap 18§ och 20§). Riktlinjen anger hur arbetet med gestaltning av 
kommunens allmänna platser ska förankras politiskt. 

Parallellt med framtagandet av denna riktlinje utarbetar Kultur- och 
fritidsnämnden en ny konstpolicy för Nyköpings kommun. Konstpolicyn anger 
mål, inriktning och arbetssätt för kommunens arbete med konst i offentliga 
miljöer. Genom denna riktlinje och konstpolicyn nås ett effektivare nyttjande av 
kommunens resurser. 

2 Mål och inriktning 
Riktlinjen bygger på Vision 2030 som anger mål för god service och hållbar 
utveckling. Dessutom är riktlinjen en nedbrytning av plan- och bygglagens 
(2010:900) bestämmelser om kommunens skyldighet att ordna och underhålla 
allmänna platser (6 kap 18§ och 20§). 
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2.1 Målgrupp 
Kommunens allmänna platser är de platser som enligt detaljplan är avsett för 
ett gemensamt behov. Exempelvis gator, cykelvägar, torg och parker. Dessa 
är platser som alla medborgare och besökare vistas i och upplevelsen av 
dessa platser påverkar i stor del människornas uppfattning av Nyköping. 
Gestaltningen av de allmänna platserna är tillsammans med drift och 
underhåll viktiga aspekter för hur de upplevs. 

2.2 Övergripande mål 
De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av 
Nyköpings kommun. God service förutsätter goda resultat och nöjda brukare. 

De som bor, verkar och vistas här ska uppleva utvecklingen av ett hållbart 
Nyköping. Nyköping är ett samhälle i tillväxt som kännetecknas av att vara 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Kommunen går före i den gröna 
omställningen och är föredöme gällande mångfald, jämställdhet och 
integration. Hållbar utveckling förutsätter bland annat att befolkningen ökar 
med ca 700 invånare per år samt utveckling av nya, hållbara boendemiljöer. 

2.3 Inriktning och mål 
Målet med riktlinjen är att genom gestaltning av de allmänna platserna skapa 
attraktiva, trygga och säkra miljöer för kommunens medborgare och besökare 
och på så sätt bidra till att uppfylla visionens övergripande mål. Gestaltning av 
de allmänna platserna ska baseras på en förankrad gestaltningside. Utmed 
sammanhängande stråk ska ett enhetligt och gemensamt formspråk 
eftersträvas. 

I SCB:s medborgarundersökning finns flera enskilda frågor som är kopplade 
till kommunens allmänna platser. Frågan: ”Hur nöjd är du med Nyköpings 
stadsmiljö vad gäller stadskärnan?”  används som indikator för att mäta 
måluppfyllelsen. 

Indikator 

(mätetal) 

Mätning 

(Infomations

-källa) 

Basvärde 

(2014) 

Förväntat resultat under mandatperiod 

2015 2016 2017 2018 

Hur nöjd 

är du med 

Nyköpings

stadsmiljö 

(stadskärn

an) 

SCB 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 
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3 Riktlinjens genomförande 

3.1 Genomförande 
Gestaltningen av kommunens allmänna platser, i stadskärnan, hamnen och 
övriga strategiska platser ska baseras på ett enhetligt och gemensamt 
formspråk. En politisk förankring av gestaltningsfrågorna ska ske tidigt i 
investeringsprocessen.  

Sedan 2014-01-01 finns en rutin för investeringar i Nyköpings kommun. Syftet 
med investeringsrutinen är att beskriva investeringsprocessen, säkra god 
redovisningssed, ge förutsättningar för genomarbetade beslutsunderlag och 
att kvalitetssäkra olika arbetsmoment. 

Det vanligaste är att produktionen äskar investeringar i samband med 
budgetarbetet. Äskanden ska lämnas på våren året innan investeringen är 
tänkt att genomföras. Enligt investeringsrutinen ska alla investeringar som är 
strategiska förankras med berörd nämnd. Vid investeringar i kommunens 
allmänna platser, i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser ska 
produktionen, innan äskandet, lyfta gestaltningsaspekten med Bygg- och 
tekniknämnden. Detta gäller även exploateringsprojekt som berör allmänna 
platser. Nämnden har då möjlighet att ange om en plats eller gata ska 
gestaltas efter ett särskilt tema eller i linje med omliggande gator och stråk.   

Ifall gestaltning ska utvecklas ytterligare till att även omfatta konstnärlig 
gestaltning behöver förankring göras med Kultur- och fritidsnämnden som är 
ansvarig för och har medel för den konstnärliga gestaltningen (se 
Konstpolicyn).  

Kommunstyrelsen är ansvarig för investeringar och exploateringar. När beslut 
om investering eller exploatering skrivs fram till KS ska det i ärendet anges hur 
gestaltningen förankrats eller ska förankras med berörd nämnd. I 
framskrivningen ska det framgå hur nämnderna ser på gestaltning, formspråk 
och konstnärlig gestaltning. 

3.2 Samarbetsformer och samarbetspartners 
Bygg- och tekniknämndens viktigaste samarbetsparter för genomförande av 
riktlinjen är Tekniska divisionen, Kommunstyrelsen samt Kultur- och 
fritidsnämnden. Även Samhällsbyggnad är en viktig samarbetspartner i de fall 
exploateringar omfattar allmän platsmark. 

Tekniska divisionen ansvarar för drift och underhåll av de allmänna platserna 
på uppdrag av Bygg- och tekniknämnden. Tekniska divisionen ansvarar också 
för genomförande av investeringar på uppdrag av Kommunstyrelsen. Kultur- 
och fritidsnämnden är ansvarig för konstnärlig gestaltning.  
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3.3 Resurser för genomförandet 
Utgångspunkten är att riktlinjens genomförande ska finansieras inom befintlig 
budgetram för respektive nämnd och verksamhet. Resurser för gestaltning, 
formspråk och konstnärlig gestaltning ska framgå vid framskrivning till 
kommunstyrelsen.   

I processen inför varje ny internöverenskommelse ska Bygg- och 
tekniknämnden och Tekniska divisionen föra en dialog om riktlinjens 
genomförande.  

4 Uppföljning och revidering av riktlinjen 

4.1 Uppföljning av riktlinjen 
Uppföljning av riktlinjen görs i samband med Bygg- och tekniknämndens 
uppföljningar av den beställda verksamheten. Normalt sker detta tre gånger 
per år, i april, augusti (delårsbokslut) och december (bokslut).  

4.2 Revidering av riktlinjen 
Riktlinjen ska aktualitetsprövas i samband med varje ny mandatperiod. Senast 
2019-02-30 ska en aktualitetsprövning göras. Bygg- och tekniknämnden är 
den instans som ansvarar för att aktualitetspröva riktlinjen. 

 


