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Förvärv av Svärta-Gård 2:31 
Nyköpings kommun växer och behovet av byggbar mark i rätt lägen är stort. 
Lämpliga fastigheter med råmark i direkt anslutning till Nyköpings centralort 
kommer sällan ut på marknaden men i mitten av maj lades fastigheten 
Svärta Gård 2:31 ut till försäljning. Fastigheten har tidigare varit aktuell för 
förvärv så Samhällsbyggnad har redan utfört vissa utredningar för att 
säkerställa möjligheten att exploatera hela eller delar av fastigheten med gott 
ekonomiskt resultat och i enlighet med kommunens övergripande mål. 
Samhällsbyggnad gör bedömningen att kommunen som exploatör har störst 
möjlighet att maximera fastighetens nytta vid en eventuell exploatering och 
samtidigt värna om de kvaliteter och naturvärden som fastigheten besitter 
idag.  
 
Samhällsbyggnad har, genom Mark- och exploateringsenheten, lagt det 
vinnande budet på fastigheten Svärta-Gård 2:31, och ska efter genomfört 
förvärv söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen Sörmland. Det vinnande 
budet blev 8,15 mnkr. 
 
Svärta Gård 2:31 ligger strax intill Sjösa samhälle. Fastigheten är obebyggd 
och omfattar virkesrik skogsmark, berg, mossar samt en liten del åker- och 
betesmark. Fastigheten är välarronderad och fördelad på ett större 
skogsskifte samt två mindre markområden invid Sjösafjärden. På fastigheten 
finns tre nyckelbiotoper samt fyra fornlämningar registrerade. 
 
Efter genomfört förvärv regleras fastigheten in i kommunens markreserv och 
exploateras när behov uppstår. Under tiden genererar skogen och jakten 
intäkter. 

Förslag 

För att klara tillväxten över tid har Nyköpings kommun ett behov av att öka 
det strategiska markinnehavet med exploaterbar mark i de delar som är 
utpekade som tillväxtområden. Fastigheten Svärta-Gård 2:31 ligger i direkt 
anslutning till Sjösa samhälle och ger goda möjligheter, kanske de enda, för 
Sjösa samhälle att utvecklas. Fastigheten har förutsättningar att exploateras 
på ett attraktivt sätt som ger både medborgare och kommun god utväxling på 
redan investerat kapital. Fram till dess att fastigheten exploateras genererar 
den produktiva skogsmarken ett positivt netto till kommunens driftbudget.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna köpeavtal för Svärta-Gård 2:31.  
  



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum 
 2020-06-15 

 _____________________________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

KS §   Dnr KK20/397 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, anvisa 8,15 mnkr för 
att finansiera förvärvet från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel,  
 
att Samhällsbyggnad inarbetar kapitaltjänstkostnaderna i sin driftsbudget  
  



 
Samhällsbyggnad  Tjänsteskrivelse 

Datum 
2020-06-03 

Dnr 
 

   
   
  
 
 
 
 Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset  Fax 0155-24 83 30  BG 619-0342 
611 83  NYKÖPING  kommun@nykoping.se www.nykoping.se 

Förvärv av Svärta-Gård 2:31 

Bakgrund 
Nyköpings kommun växer och behovet av byggbar mark i rätt lägen är stort. 
Lämpliga fastigheter med råmark i direkt anslutning till Nyköpings centralort 
kommer sällan ut på marknaden men i mitten av maj lades fastigheten Svärta 
Gård 2:31 ut till försäljning. Fastigheten har tidigare varit aktuell för förvärv så 
Samhällsbyggnad har redan utfört vissa utredningar för att säkerställa 
möjligheten att exploatera hela eller delar av fastigheten med gott ekonomiskt 
resultat och i enlighet med kommunens övergripande mål. Samhällsbyggnad 
gör bedömningen att kommunen som exploatör har störst möjlighet att 
maximera fastighetens nytta vid en eventuell exploatering och samtidigt värna 
om de kvaliteter och naturvärden som fastigheten besitter idag.  

Samhällsbyggnad har, genom Mark- och exploateringsenheten, lagt det 
vinnande budet på fastigheten Svärta-Gård 2:31, och ska efter genomfört 
förvärv söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen Sörmland. Det vinnande 
budet blev 8,15 mnkr. 

Svärta Gård 2:31 ligger strax intill Sjösa samhälle. Fastigheten är obebyggd 
och omfattar virkesrik skogsmark, berg, mossar samt en liten del åker- och 
betesmark. Fastigheten är välarronderad och fördelad på ett större skogsskifte 
samt två mindre markområden invid Sjösafjärden. På fastigheten finns tre 
nyckelbiotoper samt fyra fornlämningar registrerade. 

Efter genomfört förvärv regleras fastigheten in i kommunens markreserv och 
exploateras när behov uppstår. Under tiden genererar skogen och jakten 
intäkter. 
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Fastigheten Svärta-Gård 2:31 

 

Bild 1. Översiktskarta 

 

Bild 2. Fastigheten markerat med rött 
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Fastighetsinformation: 

Arealer Hektar % 
Produktiv skogsmark 54,6 77 
Myr/kärr/mosse 6,1 9 
Berg/hällmark 5,5 8 
Inäga/åker 2,9 4 
Väg och kraftledning 1,1 2 
Summa landareal 70,2  
Vatten 1,5  

 

Förslag 
För att klara tillväxten över tid har Nyköpings kommun ett behov av att öka det 
strategiska markinnehavet med exploaterbar mark i de delar som är utpekade 
som tillväxtområden. Fastigheten Svärta-Gård 2:31 ligger i direkt anslutning till 
Sjösa samhälle och ger goda möjligheter, kanske de enda, för Sjösa samhälle 
att utvecklas. Fastigheten har förutsättningar att exploateras på ett attraktivt 
sätt som ger både medborgare och kommun god utväxling på redan investerat 
kapital. Fram till dess att fastigheten exploateras genererar den produktiva 
skogsmarken ett positivt netto till kommunens driftbudget.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna köpeavtal för Svärta-Gård 2:31.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, anvisa 8,15 mnkr för 
att finansiera förvärvet från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel,  

att Samhällsbyggnad inarbetar kapitaltjänstkostnaderna i sin driftsbudget  

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
 Anna Selander 
 Samhällsbyggnadschef 

Beslut till: 

Samhällsbyggnad, Mark- och exploatering 
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Prioriteringsgrunder samt prioritering av nya projektidéer och befintliga 
projekt för samhällsbyggnadsutvecklingen i Nyköpings kommun 
Nyköping växer, både stad och landsbygd, och de pågående byggprojekten 
är många. Näringslivet växer, inflyttningen ökar, besökarna blir fler och 
staden större. Det är positivt – att växa betyder nya möjligheter: Att fler vill bo 
och leva i vår kommun är ett gott tecken för framtiden, vi kan fortsätta 
utveckla vår samhällsservice och förbättra kommunikationsmöjligheterna. 
Kommunens tillväxt är beroende av överordnade investeringar i infrastruktur 
och nyproduktion av lokaler och anläggningar för social service. Nyköping 
har gått från ett läge med få projekt och begränsade behov av investeringar i 
infrastruktur, skolor, etc, till en situation med många pågående projekt och ett 
stort inflöde av nya initiativ.  

Att växa betyder också utmaningar. Att kunna ge utrymme för fler och ändå 
behålla småstadskänslan kräver att vi utvecklar staden varsamt och hållbart. 
Det gäller både infrastruktur, kollektivtrafik, bostadsbyggen och annan 
stadsplanering. Det är inte oproblematiskt med förändringar och byggen – 
hur bra det än kommer att bli när det står klart. Om invånarna i vår kommun 
känner till varför förändringar sker kan det vara lättare att acceptera till 
exempel en tillfällig vägdragning. 

Kommunen har ett ansvar att möta upp mot behov och efterfrågan och 
samtidigt säkerställa att samhällsbyggandet sker effektivt och att vi undviker 
överinvesteringar. 

Mot ovanstående bakgrund behöver vi prioritera de 
samhällsbyggnadsprojekt som sammantaget skapar mest medborgarnytta 
och en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen. De projekt som värderas 
högst enligt våra fastställda prioriteringsgrund hamnar i kommunens 
projektportfölj för samhällsbyggnadsprojekt.  

Genom att prioritera kan kommunen skapa en jämnare utveckling över tid 
och att byggprojekt hamnar i rätt lägen så att de går hand i hand med 
kapacitet och investeringar i infrastruktur och övrig samhällsservice. Vi kan 
också säkerställa rätt balans mellan olika ändamål som exempelvis bostäder 
och verksamheter. Vi behöver tänka och agera långsiktigt och möjliggöra 
att en förändring på en plats löser fler utmaningar på en och samma gång i 
syfte att maximera samhällsnyttan. 

Genom att prioritera kommer kommunen även kunna ge en mer tillförlitlig 
tidplan för genomförandet av en projektidé. 

Projektmodellens steg framgår av tjänsteskrivelse daterad 2020-05-19. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta prioriteringsgrunder för bostadsprojektidéer respektive verksamhets- 
och övriga projektidéer enligt bilaga 1 och bilaga 2 till tjänsteskrivelse 
daterad 2020-05-19,  

att godkänna prioriteringsmodell för samhällsbyggnadsprojekt, 

att uppdra åt Samhällsbyggnad att arbeta enligt prioriteringsmodellen samt 
att utvärdera arbetet och återkomma till kommunstyrelsen med utvärdering 
senast maj 2021,  

att beslutade prioriteringsgrunder finns publicerade för kännedom på 
nykoping.se  

att uppdra åt Ekonomiavdelningen att se över arbetsprocess för hantering av 
investeringsbudget samt ta fram lämpliga prioriteringsgrunder senast kvartal 
1 2021. 



 
Samhällsbyggnad  Tjänsteskrivelse 

Datum 
2020-05-19 

Dnr 
 

   
   
  
 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset  Fax 0155-24 83 30  BG 619-0342 
611 83  NYKÖPING  kommun@nykoping.se www.nykoping.se 

Prioriteringsgrunder samt prioritering av nya 
projektidéer och befintliga projekt för 
samhällsbyggnadsutvecklingen i Nyköpings 
kommun 

Bakgrund 
Nyköping växer, både stad och landsbygd, och de pågående byggprojekten är 
många. Näringslivet växer, inflyttningen ökar, besökarna blir fler och staden 
större. Det är positivt – att växa betyder nya möjligheter: Att fler vill bo och 
leva i vår kommun är ett gott tecken för framtiden, vi kan fortsätta utveckla vår 
samhällsservice och förbättra kommunikationsmöjligheterna. Kommunens 
tillväxt är beroende av överordnade investeringar i infrastruktur och 
nyproduktion av lokaler och anläggningar för social service. Nyköping har gått 
från ett läge med få projekt och begränsade behov av investeringar i 
infrastruktur, skolor, etc, till en situation med många pågående projekt och ett 
stort inflöde av nya initiativ.  

Att växa betyder också utmaningar. Att kunna ge utrymme för fler och ändå 
behålla småstadskänslan kräver att vi utvecklar staden varsamt och hållbart. 
Det gäller både infrastruktur, kollektivtrafik, bostadsbyggen och annan 
stadsplanering. Det är inte oproblematiskt med förändringar och byggen – hur 
bra det än kommer att bli när det står klart. Om invånarna i vår kommun 
känner till varför förändringar sker kan det vara lättare att acceptera till 
exempel en tillfällig vägdragning. 

Kommunen har ett ansvar att möta upp mot behov och efterfrågan och 
samtidigt säkerställa att samhällsbyggandet sker effektivt och att vi undviker 
överinvesteringar. 

Varför prioriterar vi? 

Mot ovanstående bakgrund behöver vi prioritera de samhällsbyggnadsprojekt 
som sammantaget skapar mest medborgarnytta och en långsiktigt hållbar 
utveckling av kommunen. De projekt som värderas högst enligt våra 

mailto:kommun@nykoping.se
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fastställda prioriteringsgrund hamnar i kommunens projektportfölj för 
samhällsbyggnadsprojekt.  

Genom att prioritera kan kommunen skapa en jämnare utveckling över tid och 
att byggprojekt hamnar i rätt lägen så att de går hand i hand med kapacitet 
och investeringar i infrastruktur och övrig samhällsservice. Vi kan också 
säkerställa rätt balans mellan olika ändamål som exempelvis bostäder och 
verksamheter. Vi behöver tänka och agera långsiktigt och möjliggöra att en 
förändring på en plats löser fler utmaningar på en och samma gång i syfte att 
maximera samhällsnyttan. 

Genom att prioritera kommer kommunen även kunna ge en mer tillförlitlig 
tidplan för genomförandet av en projektidé. 

Prioriteringsmodell

 

1. En projektidé kommer in 
En projektidé kan komma från flera olika håll: inifrån kommunen eller 
från till exempel andra offentliga och privata samhällsbyggnadsaktörer, 
föreningar och medborgare. 
 

2. Vi bedömer och värderar med olika prioriteringsgrunder 
Varje projektidé värderas utifrån politiskt antagna prioriteringsgrunder 
vilka är satta för att säkerställa projektets genomförbarhet, 
systempåverkan och övriga kvaliteter. 
 
Kommunen tydliggör även i detta skede vad projektidén genererar för 
följdinvesteringar i infrastruktur och lokaler och anläggningar för skola, 
idrott, fritid, kultur etc samt i vilken grad ett exploateringsöverskott kan 
täcka dessa investeringar. 
 

3. Vi bedömer måluppfyllelse och politikens prioritering 
Vi bedömer i vilken grad projektidén tillgodoser en funktion kopplat till 
lagkrav eller stämmer överens med kommunens mål och inriktningar i 
exempelvis översiktsplan, mål- och budget och andra styrdokument. 
 

4. När, vad, var och hur mycket? – Balansering 
Genomförandet av de mest värdefulla samhällsbyggnadsprojekten 
fördelas ut över tid och geografi för att åstadkomma ett balanserat 
samhällsbyggande där bostäder, verksamhetslokaler, service och 
infrastruktur går hand i hand. 
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5. Uppdatering av projektportföljen 
Samhällsbyggnad uppdaterar projektportföljen för 
samhällsbyggnadsprojekt när det finns behov av att starta eller ändra 
projekt.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta prioriteringsgrunder för bostadsprojektidéer respektive verksamhets- 
och övriga projektidéer enligt bilaga 1 och bilaga 2 till tjänsteskrivelse daterad 
2020-05-19,  

att godkänna prioriteringsmodell för samhällsbyggnadsprojekt,  

att uppdra åt Samhällsbyggnad att arbeta enligt prioriteringsmodellen samt att 
utvärdera arbetet och återkomma till kommunstyrelsen med utvärdering 
senast maj 2021,  

att beslutade prioriteringsgrunder finns publicerade för kännedom på 
nykoping.se  

att uppdra åt Ekonomiavdelningen att se över arbetsprocess för hantering av 
investeringsbudget samt ta fram lämpliga prioriteringsgrunder senast kvartal 1 
2021. 

 

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
  
 Anna Selander 
 Samhällsbyggnadschef 

Beslut till: 

Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnad 
Tekniska Divisionen 
Näringslivsenheten 
Kommunledningskansliet 



Prioriteringsgrunder för verksamhets- och övriga projektidéer
Ekologisk hållbarhet Tid för genomförande Närhet till infrastruktur Samhällsnytta Tillskott unikitet
Hushåll med mark- och vattenresurser:Ianspråkta endast 
jordbruks-, skogsbruks- och naturmark och 
vattenområden om behovet inte kan tillgodoses på annan 
mark. Exploatering av sådana områden ska tillgodose 
väsentliga samhällsintressen kombinerat med ett effektivt 
mark- och vattenutnyttjande. Grön- och vattenområden 
ska ses som resurser vad gäller ekosystemtjänster och 
klimatanpassning.

 Låg komplexitet (hinder i plan- och byggprocessen i form av 
föroreningar, natur, risk, arkeologi etc)

Närhet till befintligt vägnät med hög kapacitet Möjliggör tillväxt och skapar flera jobb Sätter Nyköping på kartan

Utveckla, stärk och bevara den regionala och kommunala 
grön- och blåstrukturen:Skapa en regionalt och 
kommunalt sammanhängande struktur av grön- och 
vattenområden med höga värden för natur och friluftsliv. 
Naturligt förekommande växt- och djurarter ska kunna 
fortleva i livskraftiga bestånd. Säkerställ en god närhet 
och tillgänglighet till parker och närströvområden.

Inga sakägare som kan försena planprocessen genom 
överklagande

Kollektivtrafik och gång/cykel prioriteras - Minskar behov 
av p-platser och tar därmed mindre mark i anspråk

Stämmer överens med prioriteringar i beslutad 
Näringslivsstrategi (2018-2023).

Ökar värden som Nyköping står för

Hållbarhet 2040: Hur bidrar projeket  till hållbarhet över 
tid, möjlighet till flexibilitet, energibesparing

Arkeologi Olika verksamheter har olika krav på infrastruktur. 
Anpassas till områdets målbild

Etableringen ger ett mervärde för Nyköping

Projektidén bidrar till att skapa nya kvaliteter i kommunen 
som helhet exempelvis nya smarta lösningar för 
hållbarhet

Medborgare

Lätt att nå målpunkter ex sjukvård, skola, mataffär, 
park/natur/lekpark, kollektivtrafik

Inget behov av sanering Möjlighet till hållbara transporter Möjlighet till spin-off effekter.

Ex etablering av verksamhet möjliggör etablering av 
ytterligare verksamheter

Turism

Hållbart resande där gång, cykel och kollektivtrafik 
prioriteras samt minskar behov av att ordningsställa p-
platser

Bra markförhållanden Hållbara arbetsresor Klustring, skapa homogena och genomtänkta 
verksamhetsområden där verksamheterna har liknande 
art eller kompleterar varandra på ett bra sätt.

Ger ett mervärde till Nyköpings identitet

Skapa naturliga flöden mellan områden Kapacitet el, värme, kyla Ger en omflyttning som kan frigöra yta för annan 
användning

Utveckla och kraftsamla i noder

Fokusera bebyggelseutvecklingen och 
infrastruktursatsningar i utpekade noder så att goda 
förutsättningar ges för boende, service, arbetstillfällen och 
kollektivtrafik.

Kompletterar brist i arbetskraftsområden

 Bevara jungfruelig mark Tillgång till relevant arbetskraft. Finns den eller skapar 
etableringen nya möjligheter
Närhet till arbetskraft - hur långt måste arbetskraften resa 
till etableringen
Stor nytta för medborgare

Tillskapande av offenlig service
Bidrar till hållbarhet i ett längre perspektiv, t ex vindpark, 
solpark, återvinning för flera mm



Prioriteringsgrunder för bostadsprojektidéer
Stärka Nyköpings identitet Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet Tid för genomförande

Stärk Nyköpings identitet och livsmiljö: bidrag till 
stadsbyggnad och gestaltning

Bebyggelse  ska utvecklas där det finns service och 
infrastruktur: Förtäta, omvandla och utveckla bebyggelsen där 
det finns goda förutsättningar i form av service, vatten och 
avlopp, el, fjärrvärme och transportinfrastruktur. Då kan 
befintlig struktur och investeringar utnyttjas effektivt och 
påverkan på naturmiljöer minskas.

Skapa varierad bebyggelse: Öka integreringen av bostäder, 
handel, kontor, kommunal service och ickestörande 
verksamheter i bebyggelseutvecklingen. Detta 
tillsammans med varierade bebyggelsetyper, 
bostadsstorlekar och upplåtelseformer ökar tryggheten 
och möjligheten till möten mellan människor. 
Grönområden och allmänna mötesplatser ska ingå i den 
blandade bebyggelsen.

Hushåll med mark- och vattenresurser:Ianspråkta endast 
jordbruks-, skogsbruks- och naturmark och 
vattenområden om behovet inte kan tillgodoses på annan 
mark. Exploatering av sådana områden ska tillgodose 
väsentliga samhällsintressen kombinerat med ett effektivt 
mark- och vattenutnyttjande. Grön- och vattenområden 
ska ses som resurser vad gäller ekosystemtjänster och 
klimatanpassning.

 Låg komplexitet (hinder i plan- och byggprocessen i form av 
föroreningar, natur, risk, arkeologi etc)

Bibehålla en känsla eller kvalitéer Ta tillvara redan lagda investeringar.

Vad förväntas projektet generera för följdinvesteringar i 
infrastruktur och lokaler och anläggningar för skola, idrott, 
fritid, kultur mm? 

I vilken grad kan ett exploateringsöverskott täcka dessa 
investeringar?

Blandad upplåtelseformer Utveckla, stärk och bevara den regionala och kommunala grön- 
och blåstrukturen:Skapa en regionalt och kommunalt 
sammanhängande struktur av grön- och vattenområden med 
höga värden för natur och friluftsliv. Naturligt förekommande 
växt- och djurarter ska kunna fortleva i livskraftiga bestånd. 
Säkerställ en god närhet och tillgänglighet till parker och 
närströvområden.

Inga sakägare som kan försena planprocessen genom 
överklagande

Tillför nya funktioner eller kvalitéer som saknas i ett 
område

Kommunens driftekonomi Nya mötesplatser och stråk.

Bygga ihop områden som skapar en helhet med ökad 
trivsel och som underlättar gemensamma mötesplatser 
som kan nyttjas av många

Hållbarhet 2040: Hur bidrar projeket  till hållbarhet över 
tid, möjlighet till flexibilitet, energibesparing

Arkeologi

Tillgängliggöra vattnet (ån och havet). Både för boende 
och övriga.

Effektiv utväxling av markanspråk - hushållning av mark Inkluderande Lätt att nå målpunkter ex sjukvård, skola, mataffär, 
park/natur/lekpark, kollektivtrafik

Inget behov av sanering

Identitet - nya innovativa byggnadssätt, arkitektioniskt, 
tekniskt, samarbetsformer, miljö, hållbart, socialt

Hålla över tid Socialkonsekvensanalys Hållbart resande där gång, cykel och kollektivtrafik 
prioriteras samt minskar behov av att ordningsställa p-
platser

Bra markförhållanden

Tillskapa arbetsplatser Barnvänliga miljöer Skapa naturliga flöden mellan områden

Systempåverkan - om vi genomför den här projektidén 
kan det bidra till att vi kan genomföra andra projekt på ett 
bättre sätt. 

Ger projektet starka, positiva effekter för den långsiktiga 
hållbarheten i kommunen?

Utveckla och kraftsamla i noder. Stödjer projektidén våra 
noder och stråk enligt ÖP?

Fokusera bebyggelseutvecklingen och 
infrastruktursatsningar i utpekade noder så att goda 
förutsättningar ges för boende, service, arbetstillfällen och 
kollektivtrafik.

Nytta kontra arbetsinsats (resurseffektivitet) Trygga miljöer  Bevara jungfruelig mark
Exploatörer med goda förutsättningar att slutföra 
projekten.

Närhet till service förskola, skola, vård, restauranger, 
mötesplatser mm

Närhet till förskolor, skolor, vård 
Exploateringskalkyl i balans.

Finns det rätt förutsättningar för att genomföra den här 
projektidén, ligger det rätt i tiden? Är det möjligt med 
hänsyn till andra planerade eller pågående projekt? Hur 
komplext är projektet och vilka risker finns?



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum 
 2020-06-15 

 _____________________________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

KS §   Dnr KK20/391 
 
Investering och inhyrning: utökning av förskoleplatser genom 
paviljonger i Stenkulla 
 
Division Barn, Utbildning och Kultur har, bl.a. med stöd av statistikunderlag 
framtaget av Samhällsbyggnad, identifierat ett omedelbart behov av att utöka 
antalet förskoleplatser i Stenkullaområdet. För att klara av att tillgodose 
behovet föreslås en inhyrning av paviljonger (moduler) för förskoleändamål. 
Paviljongerna kommer att kunna inrymma 60 barn som delas in i flera mindre 
grupper. 
 
De planerade paviljongerna ligger inte i anslutning till någon befintlig 
förskoleenhet och behöver därför bli en egen enhet. Division Barn Utbildning 
Kultur planerar att organisera Stenkulla förskola i Östra förskoleområdet. 
 
Paviljongerna är tänkta att placeras längs den östra tomtgränsen vid 
Stenkullaskolan där tidigare förskolepaviljonger har varit placerade. 
Förskolans tomtmark upptar ca 1 500 m² markyta inklusive förskolegården 
som är avskild ifrån övriga skolgården.  
 
Etableringen av paviljongerna för förskoleverksamhet omfattar, utöver 
leverans och montering av själva paviljongerna, även förberedande 
markarbeten inklusive anslutning av vatten, avlopp, it, brand och el till en 
kostnad av 3,2 mnkr. Tillkommande kostnader för verksamhetens inventarier 
uppgår till 500 tkr. Kostnaden för att avetablera paviljongerna, preliminärt om 
cirka tio år, bedöms med nyckeltal till ungefär 600 tkr.   
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge Tekniska divisionen i uppdrag att hyra in paviljonger för 
förskoleändamål vid Stenkullaskolan under en tioårsperiod för 
verksamhetsbehov på division Barn, Utbildning och Kultur, samt 
 
att anvisa 3,2 mnkr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens 
ofördelade investeringsmedel för etablering av paviljongerna, samt  
 
att anvisa 500 tkr till division Barn, Utbildning och Kultur från 
Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för inköp av inventarier till 
paviljongerna, samt  
 
att kapitaltjänstkostnader för inventarier belastar division Barn, Utbildning 
och Kultur, samt 
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att hyreskostnaden för paviljongerna samt kapitaltjänstkostnaden för 
etableringen arbetas in i Tekniska divisionen, Kommunfastigheters, budget 
och finansieras via hyresintäkter från division Barn, Utbildning och Kultur, 
samt 
 
att Tekniska divisionen återkommer till Kommunstyrelsen för kostnader i 
samband med avetablering av paviljongerna. 
 



 
Tekniska divisionen, 
Kommunfastigheter 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-04-15 

Dnr 
KK20/391 
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Investering och inhyrning: utökning av 
förskoleplatser genom paviljonger i Stenkulla 

Bakgrund 
Division Barn, Utbildning och Kultur har, bl.a. med stöd av statistikunderlag 
framtaget av Samhällsbyggnad, identifierat ett omedelbart behov av att utöka 
antalet förskoleplatser i Stenkullaområdet. För att klara av att tillgodose 
behovet föreslås en inhyrning av paviljonger (moduler) för förskoleändamål. 
Paviljongerna kommer att kunna inrymma 60 barn som delas in i flera mindre 
grupper. 

De planerade paviljongerna ligger inte i anslutning till någon befintlig 
förskoleenhet och behöver därför bli en egen enhet. Division Barn Utbildning 
Kultur planerar att organisera Stenkulla förskola i Östra förskoleområdet. 

Paviljongerna är tänkta att placeras längs den östra tomtgränsen vid 
Stenkullaskolan där tidigare förskolepaviljonger har varit placerade. 
Förskolans tomtmark upptar ca 1 500 m² markyta inklusive förskolegården 
som är avskild ifrån övriga skolgården.  

Etableringen av paviljongerna för förskoleverksamhet omfattar, utöver 
leverans och montering av själva paviljongerna, även förberedande 
markarbeten inklusive anslutning av vatten, avlopp, it, brand och el till en 
kostnad av 3,2 mnkr. Tillkommande kostnader för verksamhetens inventarier 
uppgår till 500 tkr. Kostnaden för att avetablera paviljongerna, preliminärt om 
cirka tio år, bedöms med nyckeltal till ungefär 600 tkr.   

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i 
enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning 
av barnets bästa.  
 
En prövning av barnets bästa har genomförts. 
 
Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt 
prövningen.  

 
☒ 

 
☒ 

 
☒ 

mailto:kommun@nykoping.se
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Tekniska divisionen i uppdrag att hyra in paviljonger för 
förskoleändamål vid Stenkullaskolan under en tioårsperiod för 
verksamhetsbehov på division Barn, Utbildning och Kultur, samt 

att anvisa 3,2 mnkr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsmedel för etablering av paviljongerna, samt  

att anvisa 500 tkr till division Barn, Utbildning och Kultur från 
Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för inköp av inventarier till 
paviljongerna, samt  

att kapitaltjänstkostnader för inventarier belastar division Barn, Utbildning och 
Kultur, samt 

att hyreskostnaden för paviljongerna samt kapitaltjänstkostnaden för 
etableringen arbetas in i Tekniska divisionen, Kommunfastigheters, budget 
och finansieras via hyresintäkter från division Barn, Utbildning och Kultur, 
samt 

att Tekniska divisionen återkommer till Kommunstyrelsen för kostnader i 
samband med avetablering av paviljongerna. 

 

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
  

 Kent Nyman  
 Divisionschef Tekniska divisionen 

 

 

Inger Fransson 
Divisionschef Barn, Utbildning och 
Kultur 

Beslut till: 

Division Barn, Utbildning och Kultur 
Ekonomiavdelningen 
Tekniska divisionen 



  Datum 
2019-04-09 
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Mall för egen prövning av barnets bästa, enkel och formell  

Instruktion 

Använd mallen som vägledning vid genomförande av prövningar av barnets 

bästa i utredningar och inför beslut. Mallen utgår från den processbeskrivning 

som återfinns i Riktlinje för prövning av barnets bästa i Nyköpings kommun.  

Det är viktigt att process, bedömning och utfall av en prövning dokumenteras 

skriftligen. Prövningen bör dokumenteras på ett sådant sätt att den blir tydlig 

och transparent för de barn eller övriga som berörs, som exempelvis 

vårdnadshavare eller för dem som kan komma att granska beslutet.  

Hur mycket som redogörs under respektive delmoment i mallen beror på 

vilken form för prövning som bedöms lämplig och kan också variera från 

ärende till ärende.  

Exempelvis kan prövningens omfattning variera beroende på ärendets 

komplexitet i relation till i vilken grad; eller på vilket sätt det kan komma att 

påverka barn; om ärendet omfattar rättigheter som riskerar att kränkas eller 

inte tillgodoses; eller inbegriper försvårande mål- och intressekonflikter som 

behöver vägas in i analysen.  

Till hjälp att bedöma om och i vilken form en prövning ska göras (enkel eller 

formell), använd Checklista för bedömning av behov av genomförande av 

prövning av barnets bästa inför utredningar och beslut.   

Använd processbeskrivningens steg 1–8 i riktlinjen till hjälp att genomföra 

prövningen och redogör för resonemangen i mallen. I riktlinjen finns även en 

förteckning över barnkonventionens artiklar liksom länk till barnkonventionen 

som helhet.  

Stödmaterial för genomförande av prövningar av barnets bästa liksom 

information om barnkonventionen och barnrätt i praktiken finns att hitta på IN 

under Samarbete och projekt/ Samarbete/ Barnkonventionen.  
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Mall för prövning av barnets bästa, enkel och formell 

Delmoment  Resonemang  

1. Beskriv ärendet 

eller frågan med 

utgångspunkt i 

barns bästa 

Exempelvis: bakgrund, syfte, 

problem/ målbild, 

verksamhet och målgrupp.   

Om beskrivningen motiverar 

det, initiera samverkan med 

berörda parter (ex. annan 

verksamhet, anhöriga eller 

resurser.)  

Om det framgår att barnets 

bästa ska vägas mot andra 

intressen bör en formell 

prövning genomföras. Det 

bör då också framgå i 

beskrivningen av ärendet. 

Se under delmoment 5. 

 

(Berör processteg 1 i riktlinje)  

 

 

 

 

 

  

2. Bedöm vilket 

underlag som är 

relevant att utgå 

från för att kunna 

göra en 

bedömning av 

barnets bästa, 

och beskriv detta  

Exempelvis: Artiklar i 

barnkonventionen: 2, 3, 6 

och 12 omfattas alltid av en 

prövning. Identifiera övriga 

artiklar som är relevanta för 

ärendet, forskning, 

lagstiftning/ 

myndighetsföreskrifter.  

 

(Berör processteg 2–4 i riktlinje) 
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3. Väg relevanta 

faktorer mot 

varandra. Ta 

utgångspunkt i 

barnets 

rättigheter  

 

Om motiverat identifiera 

handlingsalternativ och 

analysera konsekvenser för 

barnet/barnen, samt andra 

konsekvenser som bedöms 

viktiga för att belysa den 

åtgärd som föreslås 

 

 

(Berör processteg 5 i riktlinje) 

 

4. Formulera en 

slutsats – vad 

bedöms vara 

barnets bästa i 

ärendet?  

Tillför dokumentationen från 

prövningen till ärendet. Vad 

som bedömdes vara barnets 

bästa ska beaktas och väga 

tungt för beslutet/utfallet. 

 

 

(Berör processteg 6 i riktlinje) 

 

5. Finns det övriga 

intressen som 

behöver beaktas i 

ärendet? Beskriv 

dessa   

 

 

 

(Berör processteg 5 i riktlinje) 
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6. Väg övriga 

intressen mot 

vad som 

bedömts vara 

barnets bästa  

Beskriv de eventuella 

intressekonflikter som 

identifieras. Utgå från 

rättigheterna, och i 

synnerhet om en 

intressekonflikt innebär en 

kränkning av en rättighet 

eller att barns rättigheter inte 

kan tillgodoses fullt ut. 

(Berör processteg 5–6 i riktlinje) 

 

7. Formulera ett 

förslag till beslut 

Det ska tydligt framgå hur 

förslag till beslut beaktar 

barnets bästa eller tydligt 

motivera eventuella 

avvägningar som innebar att 

andra intressen fick väga 

tyngre. Notera att barnets 

bästa ska beaktas i första 

hand. Tillför dokumentation 

från prövningen till ärendet.  

 (Berör processteg 6 i riktlinje) 

 

8. Föreslå 

kompenserande 

åtgärder 

Har andra intressen behövt 

väga tyngre än bedömning 

av barnets bästa, bör 

kompensatoriska åtgärder 

föreslås. Utgå från de 

rättigheter som inte kan 

tillgodoses fullt ut/ 

målgruppen som berörs. Det 

kan vara på kort eller lång 

sikt.   

(Berör processteg 5–6 i riktlinje) 
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	Paviljonger Sjösa och Stenkulla förskola - Prövning av barnets bästa(851236) (0)

	2 Bedöm vilket underlag som är relevant att utgå från för att kunna göra en bedömning av barnets bästa och beskriv detta Exempelvis Artiklar i barnkonventionen 2 3 6 och 12 omfattas alltid av en prövning Identifiera övriga artiklar som är relevanta för ärendet forskning lagstiftning myndighetsföreskrifter Berör processteg 24 i riktlinje: Artikel:-2: Inget barn får diskrimineras-3: Barnets bästa ska komma första - kopplat till artikel 28!-12: alla barn har rätt att säga sina åsikter-13 - 15: Säga vad de tycker och tro på vad de vill.  -23: barn med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter och möjligheter att delta i samhället som andra barn. -26 & 27: Barn har rätt till trygghet-28: barn har rätt till utbildning -31: barn har rätt till lek, vila och fritid. Med hänsyn till kap 28: barn har rätt till en utbildning har vi både befolkningsprognos, befintligt barnantal och befintlig kö som underlag för bedömningen att det finns ett behov av utökade platser i områdena Sjösa och Stenkulla. I Sjösa finns det dessutom ett underlag gällande skicket av lokaler där tillsyner från Miljö och hälsa, stärker behovet. Förskolans arbete i nya lokaler skulle bättre beakta barns rätt till utbildning och kunna höja kvaliteten av utbildningen då arbetssättet kan bli ett annat som har stöd i både forskning och beprövad erfarenhet. Som grund för att barnes röst blir hörd i förskolan finns ett uppdrag och ett arbetssätt där man lyssnar in barnen och tar det i beaktning.  Riskbedömningar, barnkonsekvensanalyser samt kontinuerliga samtal med pedagoger, barn och vårdndashavare sker löpande. Då barnen i förskolan inte alltid själva kan uttrycka sin åsikt tydligt, ligger främst forskning, förskolans olika styrdokument och pedagogernas observationer och bedömningar till grund. 
	1 Beskriv ärendet eller frågan med utgångspunkt i barns bästa Exempelvis bakgrund syfte problem målbild verksamhet och målgrupp Om beskrivningen motiverar det initiera samverkan med berörda parter ex annan verksamhet anhöriga eller resurser Om det framgår att barnets bästa ska vägas mot andra intressen bör en formell prövning genomföras Det bör då också framgå i beskrivningen av ärendet Se under delmoment 5 Berör processteg 1 i riktlinje: Utifrån ett ökat behov av förskolelokaler har Division BUK inkommit med ett akut behov av förskoleplatser, detta avser Kommunfastigheter lösa genom att i ordningställa tillfälliga förskolepaviljonger. utifrån inlämnade kravspecifikationer.Framskrivningen gäller 2 paviljonger; en i Sjösa med start 1/9 202 och en i Stenkulla med start 1/1 2021. Bakgrunden är att Sjösa förskola behöver organisera sin verksamhet på ett sätt som skall gynna barnen bättre samt bättre möta behovet av platser. Stenkulla har idag ingen förskola och behöver för att möta behovet för att få tillgång till utbildning. "Barn har rätt att gå i skolan och få en bra utbildning..." (artikel 28). Ärendet berör både barn i befintlig verksamhet i förskolorna i Sjösa och Stenkulla med omnejd men även potentiella framtida barn som ännu inte är i utbildningen. Ärendet berör till viss del även de barn som är i angränsande utbildning i skolan (Sjösa skola) samt de barn som går i förskolorna i omnejden (där trycker av platser förväntas minska ngt). 
	4 Formulera en slutsats  vad bedöms vara barnets bästa i ärendet Tillför dokumentationen från prövningen till ärendet Vad som bedömdes vara barnets bästa ska beaktas och väga tungt för beslutetutfallet Berör processteg 6 i riktlinje: Med stöd av artiklarna i Barnkonventionen som nämns ovan ser vi bättre möjligheter för alla barn i paviljonglösningarna än i befintlig lokal. Fler barn får tillgång till förskola, vilket är målet med utökningen av utbildningen och även det som bedöms som barnets bästa. 
	5 Finns det övriga intressen som behöver beaktas i ärendet Beskriv dessa Berör processteg 5 i riktlinje: -23: barn med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter och möjligheter att delta i samhället som andra barn. -26 & 27: Barn har rätt till trygghet-31: barn har rätt till lek, vila och fritid. Med nya, mer anpassade lokaler kan artiklarna ovan på ett bättre sätt tas hänsyn till. Framför allt artikel 23 där delar av de befintliga lokalerna i Sjösa inte ger de bästa förutsättningarna för barn med olika typer av fysiska funtkionsnedsättningar. Artikel 31: Bättre förutsättningar för en god balans i utbildningen mellan lek och vila samt bättre möjligheter till uppdelningar av barngrupperna som främjar hälsa, förmåga för pedagogerna att utföra undervisning och därmed för barnen att inhämta kunskap. 
	3 Väg relevanta faktorer mot varandra Ta utgångspunkt i barnets rättigheter Om motiverat identifiera handlingsalternativ och analysera konsekvenser för barnetbarnen samt andra konsekvenser som bedöms viktiga för att belysa den åtgärd som föreslås Berör processteg 5 i riktlinje: Enligt artiklarna ovan ges det bättre förutsättningar i båda alternativen med nya paviljoner, jämfört med befintliga alternativ, som i Stenkullas fall är obefintiligt. I Sjösa ges det också möjligheter för andra barn (skolbarn) att få bättre förutsättningar för utbildning då mer yta frigörs för dem. Här skall barnets rättigheter grundas på olika källor bland annat vuxna som känner barnen och sakkunniga i ärendet: Det finns en stor efterfrågan hos vårdnadshavare/medborgare till befintliga barn, efter nya, större och bättre lämpade lokaler. Rektor, biträdande rektor samt pedagoger i utbildningen som känner barngruppen väl, har gjort flera bedömningar av behovet som uttrycker det samma. (Mejlkonversationer från vårdnadshavare, riskbedömningar, tillbudsrapporter och verksamhetsspecifika bedömningar av pedagogiken kan påvisa detta). 
	6 Väg övriga intressen mot vad som bedömts vara barnets bästa Beskriv de eventuella intressekonflikter som identifieras Utgå från rättigheterna och i synnerhet om en intressekonflikt innebär en kränkning av en rättighet eller att barns rättigheter inte kan tillgodoses fullt ut Berör processteg 56 i riktlinje: Se ovan. 
	7 Formulera ett förslag till beslut Det ska tydligt framgå hur förslag till beslut beaktar barnets bästa eller tydligt motivera eventuella avvägningar som innebar att andra intressen fick väga tyngre Notera att barnets bästa ska beaktas i första hand Tillför dokumentation från prövningen till ärendet Berör processteg 6 i riktlinje: Förslaget är utifrån de 4 grundprinciperna i Fn´s konvention om barns rättigheter, barns rätt att inte diskrimineras, barnens bästa alltid i främsta rummet, barns rätt till liv och utveckling samt barns rätt till inflytande, att paviljonger för förskola upprättas i Sjösa och Stenkulla med önskade startdatum 
	8 Föreslå kompenserande åtgärder Har andra intressen behövt väga tyngre än bedömning av barnets bästa bör kompensatoriska åtgärder föreslås Utgå från de rättigheter som inte kan tillgodoses fullt ut målgruppen som berörs Det kan vara på kort eller lång sikt Berör processteg 56 i riktlinje: 


