
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum 

2020-08-31 
___________________________________________________________________________________________ 

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Stadshuset, Sal A måndag 31 augusti kl. 13:30-15:25 

Ledamöter och ersättare Beslutande 

Urban Granström (S) ordf. 
Martina Hallström (C), 1:e vice ordf 
Petter Söderblom (M) 
Malin Hagertröm (MP) 
Tommy Jonsson (M) 
Sofia Amloh (S) 
Malin Karlsson (SD) 
Marita Göransson (KD) 
Kent Pettersson (S) 
Sofia Hallgren Remnert (L) 
Carl-Åke Andersson (S) tj.ers 
Ahmad Eid (M) tj.ers 
Kjell Johansson (C) tj.ers  

Ersättare 

Jan Bonnier (M) 
Marco Venegas Astudillo (MP) 
Maria Gilstig (M) 
Marjo Gustafsson (S) 
Thom Zetterström (SD) 
Lars Lundqvist (KD) 
Marcus Pehrsson (S) 
Nicklas Franzén (V) 
Patrik Ivarsson (L) 

Övriga deltagare Mats Pettersson kommundirektör, Jukka Taipale ekonomichef, Jan Holmlund divisionschef 
DSO, Peter Wirström Tekniska divisionen, Mats Lindberg Tekniska divisionen §211-228, 
Mikael Karlsson Tekniska divisionen, Olov Skeppstedt Samhällsbyggnad §211-228, Anna 
Selander Samhällsbyggnadschef, David Lundevall Samhällsbyggnad §211-228, Inger 
Fransson divisionschef BUK §211-230 

Underskrifter Sekreterare .............................................................. 
Therese Larsson 

Paragrafer 211-213, 
225-241

Ordförande .............................................................. 
Urban Granström 

Justerande ............................................................. 
Tommy Jonsson 

______________________________________________________________________________________ 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 Sista dag för överklagande 

Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande  

Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli 

Underskrift ................................................................................... 
Therese Larsson 

2020-09-16

2020-10-07

2020-10-08



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum 

2020-08-31 
___________________________________________________________________________________________ 

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Stadshuset, Sal A måndag 31 augusti kl. 13:30-15:25 

Ledamöter och ersättare Beslutande 

Urban Granström (S) ordf. 
Martina Hallström (C), 1:e vice ordf 
Petter Söderblom (M) 
Malin Hagertröm (MP) 
Tommy Jonsson (M) 
Sofia Amloh (S) 
Malin Karlsson (SD) 
Marita Göransson (KD) 
Kent Pettersson (S) 
Sofia Hallgren Remnert (L) 
Carl-Åke Andersson (S) tj.ers 
Ahmad Eid (M) tj.ers 
Kjell Johansson (C) tj.ers  

Ersättare 

Jan Bonnier (M) 
Marco Venegas Astudillo (MP) 
Maria Gilstig (M) 
Marjo Gustafsson (S) 
Thom Zetterström (SD) 
Lars Lundqvist (KD) 
Marcus Pehrsson (S) 
Nicklas Franzén (V) 
Patrik Ivarsson (L) 

Övriga deltagare Mats Pettersson kommundirektör, Jukka Taipale ekonomichef, Jan Holmlund divisionschef 
DSO, Peter Wirström Tekniska divisionen, Mats Lindberg Tekniska divisionen §211-228, 
Mikael Karlsson Tekniska divisionen, Olov Skeppstedt Samhällsbyggnad §211-228, Anna 
Selander Samhällsbyggnadschef, David Lundevall Samhällsbyggnad §211-228, Inger 
Fransson divisionschef BUK §211-230.  

Underskrifter Sekreterare .............................................................. 
Therese Larsson 

Omedelbar justering av 
paragrafer 214-225 

Ordförande .............................................................. 
Urban Granström 

Justerande ............................................................. 
Tommy Jonsson 

______________________________________________________________________________________ 
ANSLAG/BEVIS 

Omedelbar justering §§ 214-225 
Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-08-31 Sista dag för överklagande 

Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande  

Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli 

Underskrift ................................................................................... 
Therese Larsson 

2020-09-01

2020-09-23

2020-09-24



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum 
 2020-08-31 

 _____________________________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

KS § 211             
 
 
Sammanträdets öppnande 
 
Kommunstyrelsens ordförande hälsar alla välkomna tillbaka till 
kommunstyrelsen efter sommaren.  
 
På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen att utse Tommy 
Jonsson (M) till justerare av dagens protokoll, då ordinarie justerare är 
frånvarande.  
 
På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen att KS-ärende 18 ”Svar 
på medborgarförslag att bygga ett nytt utomhusgym i hamnen” läggs som 
första ärende på dagordningen.  
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KS § 212  Dnr KK18/638 
 
Svar på medborgarförslag om att bygga ett nytt utomhusgym i hamnen 
 
Rubricerat medborgarförslag väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde 
2018-10-23. Förslagsställaren menar att det saknas ett välutrustat 
utomhusgym för styrketräning och föreslår att ett sådant placeras ut nära 
lekplatsen vid Vattensportens hus vid hamnen för att på så vis förena nytta 
med nöje. Som underlag bifogar förslagsställaren ett utdrag från ett 
utomhusgym i Stockholm som är ett komplett utomhusgym med marklyft, 
ryggdrag, armgång, situp, dips, bänkpress, axelpress, knäböj, upphopp och 
balansträning. Utomhusgymmet som refereras till är även 
tillgänglighetsanpassat. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med yttrande i ärendet 
2019-02-26. Nämnden i sig ställer sig positiva till förekomsten av 
utomhusgym utifrån dess positiva fördelar för folkhälsan. Nämnden uttrycker 
även att man har sett en ökad efterfrågan från flera håll avseende 
utomhusgym och håller därför på och tittar över möjliga framtida placeringar 
av utomhusgym för att öka tillgången till dem. Ett exempel där kommunen 
relativt nyligen etablerade ett nytt utomhusgym är inom aktivitetsparken på 
Arnö där ett utomhusgym just har placerats i anslutning till en lekplats för 
barn samt multisportarena. Kommunen har således redan gjort och kommer 
fortsätta att genomföra insatser på området för att ytterligare utveckla 
möjligheten till en aktiv fritid för kommuninvånarna. 
 
I hamnen i närheten av den plats som förslagsställaren föreslår för ett nytt 
utomhusgym finns redan en enklare variant av ett sådant. Det är därmed inte 
aktuellt att bygga ett helt nytt utomhusgym i så pass nära anslutning till det 
redan existerande. Ett alternativ som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
lyfter är att istället se över hur man kan förstärka och utveckla den befintliga 
gymplatsen. En sådan insats behöver dock fortfarande ställas i relation till 
andra prioriterade åtgärder som behöver tas inom kommunen. Givet det 
rådande ekonomiska läget bedöms det inte motiverat att i dagsläget gå 
vidare med förslaget eller med alternativet att rusta upp det redan 
existerande utomhusgymmet i området. Förslaget tas dock med i den 
fortsatta planeringen och prioriteringen av hälsofrämjande åtgärder. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde presenterar förslagsställaren sitt 
förslag för kommunstyrelsen.  
 
Inlägg i ärendet görs av Jan Bonnier (M), Urban Granström (S) och Sofia 
Hallgren Remnert (L).  
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Kent Pettersson (S) yrkar bifall till framskrivet förslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget, samt 
 
att därmed anse det besvarat.  
 
 
Beslut till: 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige för anmälan 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 
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KS § 213            Dnr KK20/13 
 
Kommundirektören informerar 
 
Kommundirektör Mats Pettersson informerar om ett pågående arbete med 
översyn av chefers organisatoriska förutsättningar, ny uppstart av 
budgetarbetet inför 2021, samt arbete med verksamhetsstyrning/styrmodell i 
Nyköping. Utöver detta får kommunstyrelsen information att Gira-projektet 
stoppas och avslutas.  
 
Jan Holmlund, divisionschef för Social omsorg sedan 24 augusti, presenterar 
sig för kommunstyrelsen.  
 
Mats Pettersson ger en lägesuppdatering kring covid-19 under och efter 
sommaren samt sammanfattar händelser under sommaren generellt.  
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KS § 214            Dnr KK20/502 
 
Antagande av detaljplan för fastigheterna RASPEN 1-3 mfl. (Nöthagen) 
 
Syftet med detaljplanen är att i centrala Nyköping bygga en ny tät, attraktiv, 
grön och blandad stadsdel med drygt 1600 lägenheter, ca 24 000 BTA 
service, offentlig service, verksamheter och kontor. 

Detaljplanen är uppbyggd kring en variationsrik kvartersstruktur som 
innehåller ett sammanhängande stråk av rum i form av park, torg och platser. 
Kulturhistoriskt värdefull industribebyggelse bevaras och skapar tillsammans 
med den nya bebyggelsen en miljö med blandade arkitektoniska uttryck. En 
viktig aspekt i planarbetet har varit att skapa en tydlig koppling mellan den 
nya stadsdelen Nöthagen, Nyköpings centrum och station.   

Plankartan för Nöthagen överlappar till viss del plankartan för Nyköpings 
resecentrum. Parkeringshuset längs järnvägen samt viss allmän platsmark 
ingår i båda detaljplanerna, för att minska beroendet mellan planerna. 
Bottenvåningen i parkeringshuset är planerad att användas för 
pendlingsparkering för Resecentrum.  

Planförslaget är förenligt med fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort 
och Skavsta, antagen av Kommunfullmäktige. 

Planförslaget har varit på granskning under tiden 2019-11-28 t.o.m. 2020-01-
10. Totalt har 27 st yttranden inkommit, varav 2 utan erinran. Yttrandena 
finns sammanställda och bemötta i granskningsutlåtande.  

Den mest förekommande synpunkten berör höjden på bebyggelsen och dess 
påverkan på stadsbilden samt skuggning och insyn för närliggande 
fastigheter.  

Från myndigheter berör synpunkter framförallt tekniska frågor samt hänsyn 
till befintlig järnväg och den kommande Ostlänken. Trafikverket anser att 
detaljplanens antagande bör invänta fastställande av angränsande 
järnvägsplan för att säkerställa att planerna överensstämmer. 
Samhällsbyggnad bedömer inte det lämpligt att, som Trafikverket önskar, 
avvakta med antagandet av detaljplan tills Järnvägsplanen är fastställd då 
det innebär en väsentlig försening av planprojektet. Kommunen har under 
hela processen haft samverkan med Trafikverket. Alla utredningar har utgått 
från Trafikverkets prognoser och planen har anpassats på många sätt för att 
tillgodose järnvägsplanen behov. Kommunen avser att invänta tecknande av 
trepartsavtal samt exploateringsavtal innan planen antas och bedömer att 
detta är tillräckligt för att inte skada järnvägsplanens genomförbarhet.  
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De största ändringarna som gjorts i plankartan sedan granskning är 
komplettering och förtydligande av planbestämmelser för skydd mot olyckor 
samt bullerskydd. Sedan granskning har även förprojektering av allmän 
platsmark och VA-anläggningar utförts för att säkra dess genomförbarhet. 

Slutsatsen från miljökonsekvensbeskrivningen är att planen inte bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan på någon miljöaspekt.  

Malin Karlsson (SD) yrkar avslag till framskrivet förslag och lämnar 
tillsammans med Thom Zetterström (SD) ett särskilt yttrande.  

Tommy Jonsson (M), Petter Söderblom (M), Lars Lundqvist (KD), Sofia 
Hallgren Remnert (L), Ahmad Eid (M), Jan Bonnier (M), Maria Gilstig (M), 
Marita Göransson (KD), Patrik Ivarsson (L) lämnar ett särskilt yttrande.  

Ordföranden ställer efter kommunstyrelsens godkännande proposition på 
framskrivet förslag mot Malin Karlssons (SD) avslagsyrkande. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan för RASPEN 1-3 mfl (Nöthagen). 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 
Malin Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Bilagor KS § 214 Särskilda yttranden.    
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KS § 215  Dnr KK20/68 
 
Uppdrag gällande förvärv av inkråm i Nyköping Vattenkraft AB, org. 
556450–8207 
 
Kommunens ursprungliga syfte med förvärvet av vattenkraftsanläggningen 
var att få kontroll över vattenflöden och nivåer i Nyköpingsån. Eftersom 
förvärvet innebar att kommunen övertog en elproduktionsanläggning, så 
beslutades att hela förvärvet skulle ske till ett helägt bolag, Nyköping 
Vattenkraft AB. Detta på grund av ellagens krav på affärsmässighet, vilket 
strider mot den kommunala självkostnadsprincipen. 
 
Nyköping Vattenkraft AB står inför framtida investeringar avseende 
vattendomar och biologisk anpassning i Nyköpingsån. Beräknat 
investeringsbehov i Nyköpingsån uppgår till 70–150 mnkr under det 
kommande decenniet med start från 2021. Investeringsvolymen är bedömd 
utifrån andra anläggningar och tidigare utredning samt de kostnader som kan 
härledas till vattendomarnas legala hantering. Däremot är bolagets 
beräknade investeringsbehov betydligt lägre än ovan och det kan uppgå till 
ca 20 mnkr. Differensen beror på att det finns olika syn på hur den tekniska 
anpassningen skall ske. Det finns även en osäkerhet hur Vattenkraftens 
Miljöfond Sverige AB kommer bedöma underlagen då investeringarna 
kommer att ersättas från denna om maximalt 85 % av de nedlagda 
kostnaderna. Investeringarna kommer inte att förbättra intäkterna i bolaget 
varvid risken är stor att dessa investeringar måste skrivas ned i samband 
med aktiveringen av investeringen. Nyköping vattenkraft AB har inte 
tillräckligt med eget kapital och har heller ingen möjlighet att generera 
tillräcklig med vinst för att kunna täcka framtida nedskrivningar på 
ovanstående investeringar. 
 
Ärendet behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-11 då 
det beslutades att ärendet skulle återremitteras genom minoritetsåterremiss. 
 
En utredning av hur förutsättningar kan förbättras, kring hantering av 
Vattenkraftbolaget ur ett koncernperspektiv, rekommenderar att 
anläggningstillgångarna/inkråmet i bolaget bör förvärvas av Nyköpings 
kommun. Nyköpings kommun får genom förvärvet av inkråmet en total 
rådighet och kan fokusera på rätt investeringar i Nyköpingsån. Önskan om 
rådighet gör att en försäljning inte är aktuell. En försäljning skulle inte heller 
motsvara kommunens förvärvskostnader av anläggningen med anledning av 
bolagets status vad gäller intäkter, produktionskostnader och kommande 
investeringar. Inkråmsförsäljningen innebär att bolaget överlåter 
anläggningstillgångarna till kommunen.  
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Nyköpings kommun kan genom förvärvet eliminera risken för framtida 
bokföringsmässiga nedskrivningar i bolaget i syfte att inte äventyra bolagets 
eget kapital. En lämplig division som kan förvalta anläggningstillgångarna är 
Tekniska divisionen. 
 
Nyköpings kommun kan inte bedriva elproduktionsverksamheten utifrån 
affärsmässiga principer på grund av självkostnadsprincipen. Att bedriva 
verksamheten affärsmässigt innebär ett avsteg från den kommunalrättsliga 
principen om självkostnader. Bolaget kan däremot bedriva verksamheten 
affärsmässigt, enligt undantag i ellagen. Med anledning av detta så måste 
kommunen överlåta produktionen till bolaget genom någon form av 
avtalslösning. Detta kopplat till möjliga produktionsnivåer utifrån kommunens 
behov av reglering av ån. 
 
Försäljningen av inkråmet kommer att påverka bolagets ändamål varför 
bolagsordningen, bemanningen och ägardirektivet behöver revideras i 
enlighet med den nya verksamheten. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Tommy Jonsson (M), Petter 
Söderblom (M), Ahmad Eid (M), Marita Göransson (KD), Sofia Hallgren 
Remnert (L) och Malin Karlsson (SD) avslag till framskrivet förslag.  
 
Jan Bonnier (M), Maria Gilstig (M), Lars Lundqvist (KD) och Patrik Ivarsson 
(L) lämnar ett särskilt yttrande.   
 
Inlägg i ärendet görs av Urban Granström (S).  
 
Ordföranden ställer efter kommunstyrelsens godkännande proposition på 
framskrivet mot Tommy Jonsson (M) med fleras avslagsyrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till styrelsen i Nyköping Vattenkraft AB att ta fram ett förslag och 
förenliga handlingar på försäljning av inkråmet till Nyköpings kommun, 
 
att uppdra till styrelsen i Nyköping Vattenkraft AB, att ta fram ett förslag på 
ny bolagsordning för Nyköping Vattenkraft AB, 
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att uppdra till kommundirektör att tillsammans med styrelsen i Nyköping 
Vattenkraft AB ta fram ett nytt förslag på ägardirektiv för Nyköping 
Vattenkraft AB,  
 
att uppdra till styrelsen Nyköping Vattenkraft AB, att tillsammans med 
Tekniska divisionen ta fram ett avtalsförslag för drift och produktion av 
anläggningarna, samt 
 
att uppdragen återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2021. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enlig ovan, uppdra till 
Tekniska divisionen att ta fram ett förslag på organisationen för driften av 
anläggningarna och tillhörande verksamhet, samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
Tommy Jonsson (M), Petter Söderblom (M), Ahmad Eid (M), Marita 
Göransson (KD), Sofia Hallgren Remnert (L) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet.  
 
Malin Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.   
 
 
Bilagor KS § 215 Särskilt yttrande och skriftlig reservation.  
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KS § 216  Dnr KK20/434 
 
Likvidation av Nyköpings Fastighetsförvaltning AB 
 
År 1930 grundades Nyköpings Fastighetsförvaltnings AB – 556029-0537 och 
fram tills för c:a 15 år sedan användes bolaget i verksamheten som ett 
dotterbolag till Nyköpingshem AB. 
 
Bolaget har därefter inte använts men kraven enligt aktiebolagslagen på 
årsstämma och upprättande av årsredovisning finns kvar. 
 
Det finns idag inget behov att ha kvar bolaget och för att minska 
administrationen och kostnaden för revision mm föreslår vi därför att bolaget 
likvideras. 
 
Likvidationen är underställningspliktig till kommunfullmäktige och 
godkännande ska inhämtas innan bolaget fattar beslut om likvidationen. 
Stadshuset i Nyköping AB beslutade att godkänna begäran avseende 
likvidationen av Nyköpings Fastighetsförvaltnings AB vid styrelsemöte per 
2020-06-04 därmed tillskrivs ärendet kommunfullmäktige. 
 
Inlägg i ärendet görs av Malin Karlsson (SD) och Urban Granström (S).  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Nyköpings Fastighetsförvaltning AB 556029-0537 likvideras. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Nyköping 
och Oxelösunds kommun 
 
Nyköping och Oxelösunds kommuner kom den 1 januari 2007 överens om 
att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd för samverkan angående 
överförmyndarverksamheten. En genomgång av det då upprättade avtalet 
har gjorts i samråd med Oxelösunds kommun där det framkommit att en 
förändring av kostnadsfördelningen och den ekonomiska ersättningen 
behöver ske. 
 
Oxelösunds kommun har enligt tidigare avtal betalat en fast ersättning 
månadsvis till Nyköpings kommun avseende personal- och 
overheadkostnader. Utöver detta har Oxelösunds kommun fakturerats 
halvårsvis för de kostnader som härrör sig till arvode och omkostnader för 
gode män, förvaltare och förmyndare i det fall där arvodet ska betalas av 
kommunen och där huvudmannen är folkbokförd i Oxelösunds kommun. 
 
Av det totala antalet ärenden som hanteras av Nyköping- Oxelösunds 
överförmyndarnämnd härrör ca 3/4 till Nyköpings kommun och 1/4 till 
Oxelösunds kommun. Utifrån detta bör Oxelösunds kommun betala för de 
kostnader som härrör sig till Oxelösunds kommun gällande nämndens arbete 
och administration. Oxelösunds kommun bör därmed stå för 
personalkostnader motsvarande en heltidstjänst samt kostnad för nämnd- 
och ekonomistöd. Overheadkostnader för Oxelösunds kommun beräknas till 
1/4 av de totala overheadkostnaderna. 
 
I det fall arvodet till gode män, förvaltare och förmyndare ska betalas av 
kommunen och där huvudmannen är folkbokförd i Oxelösunds kommun så 
ska Nyköpings kommun även fortsättningsvis fakturera Oxelösunds kommun 
för detta enligt förslaget. Faktureringen ska ske i efterskott kvartalsvis istället 
för halvårsvis. 
 
Ersättningen från Oxelösunds kommun avseende personal och 
overheadkostnader faktureras årligen i förskott enligt budget och slutregleras 
enligt faktiska kostnader vid årets slut. 
 
Avtalet föreslås årligen utvärderas och avstämning sker två gånger per år 
under kvartal två och fyra. 
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KS § 217  Dnr KK20/446 
 
Avtalet föreslås gälla från 2020-01-01 till och med 2020-12-31 vilket är 
överenskommet enligt samråd mellan Nyköping och Oxelösunds kommuner. 
Uppsägning ska ske skriftligen senast 6 månader innan avtalstidens utgång. 
Sker inte uppsägning av avtalet förlängs avtalet med 12 månader varje gång. 
 
På kommunstyrelsens sammanträde redogör sekreterare för en ändring i 
förslaget till avtal kring antalet ledamöter och ersättare i nämnden. Ändringen 
medför att det i punkt 4 i förslaget till avtal framgår att nämnden består av tre 
ledamöter och tre ersättare, att Nyköpings kommun av dessa utser två 
ledamöter och två ersättare samt att Oxelösunds kommun utser en ledamot 
och en ersättare.  
 
Inlägg i ärendet görs av Tommy Jonsson (M), Urban Granström (S) och 
Sofia Hallgren Remnert (L).  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att, med ovan ändring, teckna avtal med Oxelösunds kommun om 
samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Nyköping och Oxelösund, 
 
att avtalet gäller från och med 2020-01-01.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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KS § 218  Dnr KK20/488 
 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-09 fattades beslut om att 
avskaffa möjligheten för medborgare att väcka ärenden i kommunfullmäktige 
genom medborgarförslag. Med anledning av detta gav fullmäktige i samma 
beslut i uppdrag till kommunledningskansliet att ta fram förslag till revidering 
av kommunfullmäktiges arbetsordning för beslut i september 2020. Förslag 
till revidering har nu tagits fram. 
 
I förslaget till arbetsordning har avsnittet om medborgarförslag strukits. Fram 
till dess att alla redan väckta medborgarförslag har besvarats föreslås 
kommunfullmäktige fatta beslut om att dessa fortsatt ska redovisas 2 ggr/år, i 
april och oktober. Vissa andra mindre ändringar i arbetsordning har även 
gjorts. Arbetsordningen har uppdaterats med korrekta laghänvisningar till 
den nya kommunallagen (2017:725). Förtydliganden har gjorts vad gäller 
hanteringen av motioner, interpellationer och frågor. Till exempel behöver de 
inte längre lämnas in i original utan kan även skickas in digitalt. För att 
underlätta administrationen av interpellationer har tiden för när 
interpellationer ska lämnas in till kommunledningskansliet ändrats från 17:00 
till 15:00. Samma tid gäller för inlämning av interpellationssvar. Även vissa 
språkliga och redaktionella ändringar av text har gjorts, i syfte att förtydliga 
dokumentet och anpassa språkbruket utefter det som står i lag samt förslag 
som ges i Sveriges kommuner och Regioners (SKR) underlag för lokala 
bedömningar avseende arbetsordning för fullmäktige. 
 
Förslag till ändringar finns markerade med gult i dokumentet. 

Sofia Hallgren Remnert (L) och Marita Göransson (KD) yrkar på ett tillägg i 
förslaget till arbetsordning under rubriken motioner på sidan 10 i 
arbetsordningen lydande:  

''I enighet med 5 kap 35 §  skall en motion eller ett medborgarförslag, om 
möjligt, beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 
har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning." 

Inlägg i ärendet görs av Thom Zetterström (SD), Urban Granström (S) och 
Carl-Åke Andersson (S).  
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KS § 218  Dnr KK20/488 
 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: det framskrivna 
förslaget samt ett alternativt förslag till arbetsordning med Sofia Hallgren 
Remnerts (L) och Marita Göranssons (KD) förslag till tillägg enligt ovan. 
Ordföranden ställer efter kommunstyrelsens godkännande proposition på 
dessa två förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det 
framskrivna förslaget.   
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
att arbetsordningen gäller från och med 2020-10-01. 
 
att redan väckta medborgarförslag fortsatt ska redovisas 2 ggr/år, på 
kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober, fram till dess att alla 
har besvarats. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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KS § 219  Dnr KK20/422 
 
Revidering av allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen (ABVA), samt tilläggsbestämmelser 
Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen (ABVA) reglerar förhållandet mellan fastighetsägare 
och Nyköpings kommun som huvudman för den allmänna VA-anläggningen. 
För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i 
Nyköpings kommun gäller bland annat vad som föreskrivs i lagen om 
allmänna vattentjänster (2006:412) samt vad som föreskrivs i ABVA. 
 
ABVA innehåller till exempel bestämmelser om inkoppling till den allmänna 
VA-anläggningen, användning av den allmänna dricksvattenanläggningen, 
leveransskyldighet och kontroll av vattenmätare samt användningen av den 
allmänna avloppsanläggningen och omhändertagande av avloppsvatten. 
 
Det är viktigt att de ämnen som finns i det avloppsvatten som leds till 
kommunens avloppsverk är behandlingsbara. Ämnena ska vara biologiskt 
lätt nedbrytbara eller kunna avskiljas i de kemiska och biologiska 
reningsstegen. 
 
Förslag 
Förslaget innebär förändringar i ABVA som hänvisar till nya 
tilläggsbestämmelser för industri. Avloppsvatten från industri och 
verksamheter kan tas emot under vissa förutsättningar. 
Tilläggsbestämmelser till ABVA anger kvalitetskrav för utsläpp av 
avloppsvatten från industri och andra verksamheter till Nyköpings kommuns 
allmänna avloppsanläggningar. Kraven följer Svenskt Vattens publikation 
P95 ”Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan 
verksamhet”. 
 
Utöver tilläggsbestämmelserna har ABVA reviderats bland annat för att 
synkronisera halter som finns i gränsvärdeslistan i tilläggsbestämmelserna. 
Även instansen gällande tvist har ändrats från den nu nedlagda Va-nämnden 
till Mark- och miljödomstolen. Föreslagna förändringar är markerade med 
gult i dokumentet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen (ABVA), 
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att anta tilläggsbestämmelser till allmänna bestämmelser för brukande av 
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA), samt 
 
att dokumenten gäller från 2020-10-01. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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KS § 220  Dnr KK20/482 
 
Förnyad borgensförbindelse - Kommuninvest 
 
Kommunen har ett borgensåtagande gentemot Kommuninvest som 
tecknades 2011. Borgensåtagandet är en förutsättning för medlemskap och 
således för kommunens möjlighet att låna pengar av Kommuninvest. Ett 
borgensåtagande gäller enligt Preskriptionslagen (1981:130) i 10 år och 
behöver därför förnyas. Kommunen har erhållit ett brev från Kommuninvest 
med tydliga instruktioner som måste följas i samband med detta. Brevet 
bilägges denna tjänsteskrivelse. I instruktionerna tydliggörs bland annat att 
kommunfullmäktige behöver besluta att bekräfta att borgensförbindelsen 
fortfarande gäller. 
 
Borgensförbindelsen är obegränsad, gäller för Kommuninvests nuvarande 
och framtida förpliktelser och är solidarisk, med regressrätt, tillsammans med 
övriga medlemmar. Den beskrivs i not 36 i årsredovisning för Nyköpings 
kommun 2019. Där står bland annat. 
 
” Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nyköping kommuns 
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-
31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 
275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 102 994 867 kronor och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 4 112 556 711 kronor.” 
 
Kommuninvests tillgångar överstiger med andra ord för närvarande 
förpliktelserna. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att Nyköpings kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 14 
september 2011 (”Borgensförbindelsen”), vari Nyköpings kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (Publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Nyköpings Kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer, 
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att Nyköpings Kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Nyköpings Kommun den 14 september 2011, vari det inbördes ansvaret 
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller, 
 
att Nyköpings kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Nyköpings kommun den 14 september 2011, vari Nyköpings kommuns 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, 
alltjämt gäller, samt 
 
att utse kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef, att för Nyköpings 
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 
beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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Återköp av fastigheten Violroten 1 
På Norra Arnö genomför Nyköpings kommun en exploatering för bebyggelse 
av flerbostadshus och har i samband med detta sålt detaljplanelagd mark 
olika exploatörer. 2016-06-01 tecknade kommunen ett markanvisningsavtal 
med Riksbyggen för fastigheten Violroten 1 som angav förutsättningarna för 
uppförandet av bostadshus samt för förvärv. 
 
För marköverlåtelsen tecknades sedan 2017-07-06 ett köpeavtal mellan 
kommunen och Riksbyggen ekonomiska förening och fastigheten såldes till 
en köpeskilling om 6,309 mnkr. I enlighet med punkt 5 i köpeavtalet 
avseende byggnadsplikt så ska köpet återgå till kommunen enligt erlagd 
köpeskilling om köparen inte uppfyllt villkoren enligt punkten inom 1,5 år från 
tillträdesdagen. 
 
Riksbyggen har genomfört omfattande marknadsföring och en tillika en stor 
säljinsats av sitt bostadsprojekt. Trots detta så har man inte kunnat knyta till 
sig tillräckligt med intressenter för att kunna påbörja en produktion varför 
man då valt att lägga ned projektet. Följden blir således att villkor och 
byggnadsplikten i köpeavtalet inte kan uppfyllas och köpet ska återgå till 
Nyköpings kommun om kommunen så påkallar. 
 
För att säkra tillväxten över tid och den fortsatta exploateringen av området 
och fastigheteten i detta centrala och strategiska läge föreslås att Nyköpings 
kommun utnyttjar sin rätt till återköp av fastigheten Violroten 1 enligt punkt 5 i 
gällande köpeavtal. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att enligt punkt 5 i köpeavtal återköpa fastigheten Violroten 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, låta återköpet belasta 
exploateringsbudget med 6,3 mnkr 
 
att, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdra till 
Samhällsbyggnad att fortsatt undersöka exploatering av fastigheten, samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
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KS § 222  Dnr KK20/308 
 
Yttrande avseende "Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen 
övergödning" (SOU 2020:10) 
 
Regeringen beslutade den 22 februari 2018 att ge en särskild utredare i 
uppdrag att föreslå hur övergödningen effektivt kan minskas genom stärkt 
lokalt åtgärdsarbete. Utredaren har presenterat ett betänkande i februari 
2020. Nyköpings kommun är en av ett antal utvalda kommuner som erbjudits 
möjlighet att yttra sig över betänkandets förslag. Författningsförslagen 
föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. 
 
Ett förslag till yttrande har tagits fram av Samhällsbyggnad.  
 
Tommy Jonsson (M), Malin Karlsson (SD), Petter Söderblom (M), Ahmad Eid 
(M), Marita Göransson (KD) och Sofia Hallgren Remnert (L) yrkar avslag till 
framskrivet förslag.  
 
Jan Bonnier (M), Maria Gilstig (M), Lars Lundqvist (KD) och Patrik Ivarsson 
(L) lämnar ett särskilt yttrande.  
 
Inlägg i ärendet görs av Urban Granström (S).  
 
Ordföranden ställer efter kommunstyrelsens godkännande proposition på 
framskrivet mot Tommy Jonsson (M) med fleras avslagsyrkande. 
Ordföranden finner därefter att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet 
förslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta yttrandet avseende "Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen 
övergödning" SOU 2020:10, samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
 
Tommy Jonsson (M), Petter Söderblom (M), Ahmad Eid (M), Marita 
Göransson (KD) och Sofia Hallgren Remnert (L) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet.  
 
Bilagor KS § 222 Skriftlig reservation och särskilt yttrande 
 
Beslut till (inkl yttrande) 
Miljödepartementet  
Samhällsbyggnad 
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KS § 223  Dnr KK20/338 
 
Yttrande över remiss: God och nära vård (SOU 2020:19) 
 
Regeringen fattade 2017 beslut om att utse en särskild utredare med 
uppdrag att utifrån förslag i ett tidigare betänkande Effektiv vård 
(SOU:2016:2) stödja regioner, myndigheter och organisationer i arbetet med 
att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård 
med fokus på primärvården. Utredningen har nu överlämnat sitt 
huvudbetänkande ”God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och 
sjukvårdssystem”. Utredningen har tidigare överlämnat tre delbetänkanden 
och förslagen i dessa ska tillsammans med förslagen i detta betänkande 
bidra till en reform i syfte att komma ett steg närmre ett hälso- och 
sjukvårdssystem som är hållbart ur sociala, miljömässiga och ekonomiska 
aspekter. 
 
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över betänkandet vid 
sammanträde 2020-06-25. 
 
Nyköpings kommun ställer sig positiv till de förslag som lämnas i 
betänkandet och anser att dessa stämmer väl överens med det arbete och 
ambitioner som idag finns inom kommunen.  
 
Nyköpings kommun anför även i yttrandet att det är viktigt att betona 
utmaningen inom den framtida kompetensförsörjningen inom vård- och 
omsorgsområdet och understryker vikten av att vidta åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta yttrande över remissen God och nära vård - En reform för ett hållbart 
hälso- och sjukvårdssystem  (SOU 2020:19), samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 

Beslut till (inkl yttrande):  
Socialdepartementet 
Vård- och omsorgsnämnden 
Division Social omsorg 
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KS § 224  Dnr KK20/315 
 
Yttrande över revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2019 
 
Revisionen har granskat årsredovisningen 2019 och lämnat en 
granskningsrapport ställd till kommunstyrelsen. 
 
Ett förslag till yttrande har tagits fram av Ekonomiavdelningen. 
 
Inlägg i ärendet görs av Malin Karlsson (SD).  
 
Ekonomichef Jukka Taipale besvarar frågor.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta yttrande över revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2019, 
samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
 
Beslut till (inkl yttrande)  
Revisionen  
Ekonomiavdelningen 
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KS § 225  Dnr KK20/346 
 
Yttrande över förslag till Bostadsförsörjningsprogram 2020 - 2024 för 
Gnesta kommun 
 
Nyköpings kommun har getts möjlighet att yttra sig gällande ett förslag till 
Bostadsförsörjningsprogram 2020-2024 för Gnesta kommun. Det nya 
bostadsförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument som följer 
strategierna i kommunens översiktsplan. Bostadsförsörjningsprogrammet tar 
höjd för att möjliggöra en befolkningsutveckling om 2% per år. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta yttrande över förslag till Bostadsförsörjningsprogram 2020-2024 för 
Gnesta kommun, samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Beslut till (inkl yttrande) 
Gnesta kommun 
Samhällsbyggnad 
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KS § 226  Dnr KK20/503 
 
Exploateringsavtal avseende del av fastigheterna Nyköping Raspen 1, 2 
och 3 inom stadsdelen Nöthagen 
 
Exploatören Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB äger, via dotterbolag, 
fastigheterna Nyköping Raspen 1, 2 och 3. Exploatören har 2016-08-22 
inkommit med begäran om planläggning med syfte att omvandla området till 
blandstad med fokus på bostäder. Detta innebär en omvandling av det 
befintliga industriområdet och följer kommunens översiktsplan för området 
Nöthagen. 
 
Området ligger i direkt anslutning till kommande Nyköpings resecentrum och 
omvandlingen av området kommer att behöva ske i samordning med 
kommunens utveckling av Nyköpings resecentrum. 
 
Totalt möjliggör planen ca 1 600 nya bostäder, nya torg, en stor offentlig 
park, parkeringshus med mera. Enligt förslaget ska kommunen vara 
huvudman för detaljplanens allmänna platser och VA-anläggningar, och även 
ansvara för projektering, upphandling och utbyggnaden av dessa. 
 
Parterna har tillsammans arbetat fram ett förslag till exploateringsavtal, för att 
precisera sina respektive åtaganden rörande genomförandet av detaljplanen. 
 
Syftet med exploateringsavtalet är att precisera förutsättningarna för 
exploateringen för att möjliggöra ett effektivt och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. Exploateringsavtalet är ett villkor för att 
detaljplanen ska kunna antas. 
 
Vatten- och avloppsanläggningarna ska finansieras genom 
anslutningsavgifter enligt av kommunen fastställd taxa. De allmänna 
platserna ska i huvudsak finansieras av exploatören som ett 
exploateringsbidrag som regleras i exploateringsavtalet mellan kommunen 
och exploatören. Vissa åtgärder föreslås finansieras av kommunen. 
 
Projekteringskostnaden är kalkylerad till 10 mnkr. Av dessa är 6 mnkr för 
projektering av allmän platsmark och 4 mnkr för projektering av VA-
anläggningar. 
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KS § 226  Dnr KK20/503 
 
Under byggnationerna av Ostlänken genom Nyköping kommer det att vara 
begränsat med parkering i anslutning till järnvägsstationen. Kommunen har 
rätt att inom exploateringsområdet arrendera mark för 130 parkeringsplatser 
för bil av exploatören för att tillgodose detta behov. Kommunen ska för detta 
erlägga 50 kronor per kvadratmeter och år i avgift till exploatören. 
 
Vidare så kommer Tekniska Divisionen att fungera som kommunens 
samordnare under genomförandetiden. 
 
David Lundevall, Samhällsbyggnad, föredrar ärendet vid kommunstyrelsens 
sammanträde. David Lundevall redogör för en ny version av den utskickade 
underliggande handlingen ”Teknisk standard för avfallshantering”.  
 
Inlägg i ärendet görs av Tommy Jonsson (M), Malin Karlsson (SD), Jan 
Bonnier (M).  
 
Tommy Jonsson (M), Sofia Hallgren Remnert (L), Lars Lundqvist (KD), 
Petter Söderblom (M), Ahmad Eid (M), Marita Göransson (KD), Jan Bonnier 
(M), Maria Gilstig (M), Patrik Ivarsson (L) lämnar ett särskilt yttrande.  
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna Exploateringsavtalet med IB Nötknäpparen AB samt SBB 
Raspen 1 AB för del av fastigheterna Raspen 1, 2 och 3,  
 
att ge Tekniska divisionen i uppdrag att projektera och upphandla allmän 
platsmark och allmänna VA-anläggningar enligt detaljplanen, samordna 
genomförandet av detaljplanen för kommunens delar, 
 
att anvisa 6 mnkr till Tekniska divisionen från KS ofördelade 
investeringsmedel för projektering av allmän platsmark, samt 
 
att projektering av allmän platsmark finansieras via exploateringsbidrag, 
samt  
 
att anvisa 4 mnkr till Tekniska divisionen från KS ofördelade 
investeringsmedel för projektering av allmänna VA-anläggningar, samt  
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KS § 226 Dnr KK20/503 

att projektering av allmänna VA-anläggningar finansieras via 
anslutningsavgifter, samt 

att Tekniska divisionen återkommer till Kommunstyrelsen med en 
anbudsbaserad kalkyl för beslut om genomförande efter genomförd 
upphandling, samt 

att Tekniska Divisionen arbetar in kostnader för tillfälliga parkeringsplatser i 
kommande driftsbudget., samt 

att kapitaltjänstkostnaderna arbetas in i Miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens budget. 

Bilaga KS § 226 Särskilt yttrande 

Beslut till: 
Samhällsbyggnad inkl kopia på avtal 
Tekniska Divisionen inkl kopia på avtal 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB inkl originalavtal 



Bil. KS § 226
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KS § 227            Dnr KK20/379 
 
Övergripande nödvattenplan, Nyköping och Oxelösunds kommuner 
 
Efter beslut i kommunstyrelsen i juni 2017 tillsattes en kommungemensam 
arbetsgrupp för Oxelösund och Nyköpings kommun för dricks- och 
grundvattenfrågor (KK17/424). 
 
Arbetsgruppens uppdrag har bestått av bevakning av nuläge, att skapa 
förutsättningar för samordnad hantering av ett vattenbristscenario, klargöra 
ansvarsförhållanden och ta fram ett förslag på nödvattenplan.   
Syftet med föreliggande nödvattenplan är att klargöra och fastställa mandat 
samt ansvarsförhållanden vid nödvattenförsörjning. Planen syftar även till att 
skapa en gemensam utgångspunkt för nödvattenförsörjning i Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner. 
 
Mål för den övergripande planen: 
Skapa en gemensam utgångspunkt vid planering och tillämpande av 
nödvatten 
 
Tydliggöra kommunens samt fastighetsägares och enskildas ansvar vid 
avbrott eller störning av dricksvattenförsörjningen 
 
Klargöra ansvarsfördelning inom den kommunala organisationen inför och 
vid störningar i dricksvattenförsörjningen 
 
Klargöra ansvarsfördelning och samarbetsformer för Nyköping Vatten (NV), 
Oxelö Energi AB (OEAB) och Nyköping – Oxelösunds Vattenverks Förbund 
(NOVF). 
 
Kommunstyrelsen föreslås anta förslaget till övergripande nödvattenplan. 
Genom detta ges Räddning och säkerhet, i samverkan med Nyköping 
Vatten, Oxelö Energi AB och Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund, 
ansvar för att föreliggande övergripande nödvattenplan hålls uppdaterad på 
det vis att den tas upp till respektive kommun för beslut om revidering vid 
behov. 
 
Nyköping vatten inom Tekniska divisionen föreslås få i uppdrag att ansvara 
för att upprätta en detaljerad nödvattenplan för Nyköpings kommun, samt att 
hålla den uppdaterad och revidera vid behov. 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum 
 2020-08-31 

 _____________________________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

KS § 227            Dnr KK20/379 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa den övergripande nödvattenplanen för Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner att gälla från och med 2020-10-01,  
 
att Räddning och säkerhet ansvarar för att kommunstyrelsen fattar beslut om 
revidering av den övergripande nödvattenplanen när det uppstår behov av 
det, 
 
att Tekniska divisionen, Nyköping Vatten får i uppdrag att ansvara för att 
upprätta en detaljerad nödvattenplan och hålla den uppdaterad, samt 
 
att därmed anse uppdrag givet 2017-06-12 kring samordning av grund- och 
dricksvattenfrågor i Nyköping och Oxelösund (KK17/424) återrapporterat.  
 
Beslut till: (inkl nödvattenplan) 
Räddning och Säkerhet 
Tekniska divisionen 
Oxelösunds kommun 
Webbredaktör 
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KS § 228            Dnr KK18/734 
 
Investering: Renovering av Tystberga skola och förskola 
 
Kommunstyrelsen fick 2020-02-10 en återrapportering av den förstudie som 
togs fram för Tystberga skola och förskola enligt kommunstyrelsebeslut 
2018-11-19, KS § 340 KK18/734. Förstudien innefattar olika förslag till 
utveckling av Tystberga förskola och skola. Förslagen beskrivs och 
analyseras utifrån för- och nackdelar ur olika perspektiv (ekonomiskt, 
verksamhetsmässigt, planeringsmässigt och tidsmässigt). 
 
Utifrån förstudien föreslås Kommunstyrelsen gå vidare med det alternativ 
som innebär en renovering och ombyggnation av de befintliga lokalerna. Det 
alternativet bedöms svara upp bäst mot syftet att skapa bra förutsättningar 
för verksamheten genom ändamålsenliga lokaler som möter de platsbehov 
som finns nu och i framtiden i förhållande till kalkylerade investeringsmedel. 
En ombyggnation kommer att innebära en hyresnivå på 15 000 kr/barn vilket 
är lägre än genomsnittet i Nyköpings kommun. Idag är kostnaden 10 000 
kr/barn. 
 
Efter renoveringen kommer Tystberga skola och förskola ha kapacitet för 
120 elever i skola och 90 barn i förskola. Prognoserna för 2030 visar på ett 
behov av 100 elever i skola och 63 barn i förskola. Det finns även möjlighet 
att ställa om mellan skol- och förskolelokaler om det behövs. Det innebär att 
det finns kapacitet att möta en större tillväxt i Tystberga än vad dagens 
prognoser visar. Överkapaciteten motsvarar en befolkningsökning i 
Tystberga på ca 200 personer för att fylla grundskoleplatserna och ca 500 
personer för att fylla förskoleplatserna givet att alla tillkommande barn väljer 
att gå i Tystberga skola och förskola. Ser vi till andelen som idag väljer 
Tystberga skola och förskola så innebär det att det finns kapacitet för 
befolkningsökning på mer än 1 000 invånare utöver dagens prognoser inom 
förskoleverksamheten.   
 
Förslag 
För att Tystberga skola och förskola ska få ändamålsenliga lokaler som 
möter de platsbehov som finns, nu och i framtiden, så kommer den 
föreslagna renoveringen att utgå ifrån kommunens koncepthandlingar för 
skola och förskola. Detta för att säkra rumsfunktioner och samband. Den 
föreslagna ombyggnationen ska säkerställa att verksamhetslokalerna 
uppfyller kraven enligt koncepthandlingarna samt att ytterligare 
underhållsåtgärder på byggnaderna inte ska behöva genomföras i närtid. 
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KS § 228            Dnr KK18/734 
 
Den kalkylerade ombyggnationen innefattar en totalrenovering i både skol- 
och förskolelokaler i enlighet med förstudien. Det innebär förbättrad utemiljö, 
fastighetstekniska åtgärder samt innemiljö för att få ändamålsenliga och 
pedagogiska lokaler bl.a. verksamhetsanpassad planlösning och renoverade 
ytskikt och golv. Vid ombyggnationen säkerställs även att dagens gällande 
myndighetskrav uppfylls, t.ex. brand, ventilation, radon, akustik, m.m. 
Ombyggnationen är kalkylerad till 20 mnkr inkl. riskreserv. Beräkningen är 
gjord utifrån branschspecifika nyckeltal och de specifika behov som finns på 
platsen. 
 
Renoveringsarbetet planeras påbörjas under hösten 2020 och den 
detaljerade tidsplanen för arbetena bestäms tillsammans med rektorer och 
personal för att minimera störningar för verksamheten. 
 
Tekniska divisionen föreslås att få i uppdrag att genomföra renoveringen 
enligt ovan och att 20 mnkr anvisas från Kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsmedel för ändamålet. 
 
 
Tommy Jonsson (M), Malin Karlsson (SD), Sofia Hallgren Remnert (L), 
Petter Söderblom (M), Marita Göransson (KD), Ahmad Eid (M) yrkar avslag 
till framskrivet förslag.  
 
Jan Bonnier (M), Maria Gilstig (M), Lars Lundqvist (KD) och Patrik Ivarsson 
(L) lämnar ett särskilt yttrande.  
 
Inlägg i ärendet görs av Urban Granström (S), Thom Zetterström (SD), 
Marco Venegas Astudillo (MP).  
 
Sofia Amloh (S) och Martina Hallström (C) yrkar bifall till framskrivet förslag.   
 
Mikael Karlsson, chef Kommunfastigheter Tekniska divisionen, besvarar 
frågor.  
 
Ordföranden ställer efter kommunstyrelsens godkännande proposition på 
framskrivet förslag mot Tommy Jonssons (M) med fleras avslagsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag.  
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KS § 228            Dnr KK18/734 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge Tekniska divisionen i uppdrag att renovera Tystberga skola och 
förskola, samt 
 
att anvisa 20 mnkr från Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till 
Tekniska divisionen för renoveringen, samt 
 
att kapitaltjänstkostnaderna inarbetas i Tekniska divisionens, 
Kommunfastigheters, budget och finansieras genom hyresintäkter från 
division Barn, Utbildning och Kultur. 
 
 
Tommy Jonsson (M), Sofia Hallgren Remnert (L), Petter Söderblom (M), 
Marita Göransson (KD), Ahmad Eid (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
 
Malin Karlsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet.  
 
 
Bilagor KS § 228 Skriftliga reservationer och särskilt yttrande.  
 
 
Beslut till:  
Tekniska divisionen 
Barn Utbildning Kultur 
Ekonomiavdelningen 
  



Bil. KS § 228



Bil. KS § 228



Bil. KS § 228
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KS § 229            Dnr KK20/355 
 
Amorteringsbefrielse för Nyköping Speedwayklubb 
 
Nyköpings Speedwayklubb, 802422–7335, har ekonomiska problem 
orsakade av rådande pandemi och har därför ansökt om 
amorteringsbefrielse hos sin bank. De amorterar idag ca 4 tkr/månad. Lånet 
uppgick den 31/12 2019 till 354 tkr. Nyköpings Kommun borgar för krediten 
och banken behöver därför kommunens godkännande för att kunna bevilja 
amorteringsbefrielse. 
 
Klubben har lämnat in budget, reviderad budget och ytterligare reviderad 
budget för 2020. I dessa är kostnader för lån och arrende mycket viktiga för 
att minska klubbens budgeterade minusresultat. Medlemmar har viss 
möjlighet att stötta klubben med privata lån. Så har skett i ett fall. Föreningen 
har lånat 25 tkr av en medlem att använda som aktiekapital i det nya 
dotterbolaget. 
 
Föreningen har även ansökt om stöd från Svemo (Svenska Motorcykel och 
Snöskoterförbundet), men har inga större förhoppningar om att få något 
därifrån på grund av att föreningens ungdomsverksamhet är så begränsad. 
 
Organisation och verksamhet 
Föreningen äger ett aktiebolag till 100 %, det heter Nyköping Speedway AB 
559242–2363. Det bildades i mars 2020. Föreningen hade innan dess ett 
annat bolag som hette Griparna AB 556878–1107 som ägdes till 51 % av 
föreningen och 49% av privatpersoner. Det avvecklades i samband med 
senaste årsredovisning, då styrelsen inte beviljades ansvarsfrihet. 
 
I bolaget bedrivs elitverksamhet. De tävlar i näst högsta serien och det 
brukar vara 800–1000 personer i publiken på tävlingarna. Det nya bolaget 
bedrivs med nya personer i styrelse och ledning. Ungdomsverksamheten 
bedrivs i klubben, det är ca 10 ungdomar och ett antal motionärer som tränar 
1 gång i veckan och har tävling varannan vecka. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017 (KK16/969) att borga för klubbens lån i 
10 år, som längst till och med 2027-12-31. Om klubben beviljas 
amorteringsfrihet i 9 månader och sedan sköter sina amorteringar så 
kommer lånet att vara löst innan den tiden löper ut. 
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KS § 229            Dnr KK20/355 
 
Om kommunstyrelsen beslutar att bevilja klubben amorteringsbefrielse ökar 
dess möjligheter att överleva väsentligt. Risken är annars stor att klubben  
går i konkurs vilket bland annat medför att kommunen behöver infria sitt 
borgensåtagande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att medge att Nyköpings Speedwayklubb, 802422-7335 får möjlighet att 
överenskomma med långivaren om 9 amorteringsfria månader med start 
2020-09-30, följande amorteringstillfälle blir 2021-06-30, samt 
 
att anmoda Nyköpings Speedwayklubb, 802422-7335 att lån som 
kommunen borgar för alltid ska ha rörlig ränta, alternativt 3 månaders 
bindningstid. 
 
Beslut till: 
Ekonomiavdelningen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Nyköpings Arenor 
Nyköpings Speedwayklubb 
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KS § 230  Dnr KK20/436 
 
Fastställande av vattenavgifter 2021 (budgetram) för NOVF, Nyköping 
Oxelösunds Vattenverksförbund 
 
Enligt förbundsordningen för Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund ska 
förbundsmedlemmarnas styrelser fastställa en budgetram för förbundet. I 
budgetramen ska vattenavgift till förbundsmedlemmarna samt till enskilda 
fastställas. 
 
Enligt Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund föreslås inga ändringar i 
avgifter göras till 2021. 
 
Medlemmarnas kommunstyrelser föreslås nu fastställa vattenavgift, 
råvattenavgift samt avgift till övriga anslutna fastigheter enligt nedan. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att fastställa vattenavgiften för år 2021 till 5 kronor per m3, 
 
att fastställa råvattenavgiften för år 2021 till 5 kronor per m3, samt 
 
att fastställa avgiften till övriga anslutna fastigheter för år 2021 till 10 kronor 
per m3.  
 
Beslut till: 
NOVF 
Ekonomiavdelningen 
Oxelösunds kommun 
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KS § 231  Dnr KK20/94 
 
Bemyndigande att underteckna checkar samt internetbetalningar för 
division Social omsorg 
 
Division Social omsorg är i behov av att kunna göra utbetalningar till klienter 
samma dag, varför det finns ett bankkonto och ett ICA-konto för detta 
ändamål. Bankkontona i Sörmlands Sparbank och ICA-banken är fristående 
konton från kommunens övriga konton. Det går att jämställa med en 
handkassa. Division Social omsorg är också i behov av att kunna utföra 
internetbetalningar avseende habiliteringsersättningar. Detta görs genom en 
filöverföring från bankkonto. 
 
För att underteckna checkar och internetbetalningar till konton behövs beslut 
om fullmakt. Fullmakten avser ovanstående konton från och med 2020-08-31 
och tills nytt beslut fattats. 
 
Förändringar jämfört med tidigare beslut i detta ärende är skrivna med 
kursiverad text. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att från och med 2020-08-31 bemyndiga envar av divisionschef Jan 
Holmlund, administrativ chef Päivi Pannula, verksamhetschef Glenn 
Andersson, tf ekonomichef Diana Hagenius Hemanus, enhetschef Helena 
Persson, enhetschef Victor Gonzalez Eriksson, enhetschef Gabriel Billing, 
kommundirektör Mats Pettersson, ekonomichef Jukka Taipale, 
redovisningschef Olga Hedman, controller Pontus Lindblom, controller Himn 
Dagemir, controller Lena Rosén, controller Viveka Milde, IT-ekonom Henrik 
Karlsson i förening med endera Sara Nilsson, Liz Walldén, Yvonne 
Mellström, Ludmila Matitsyna, Emira Bolic, Catharina Bengtsson, Ann-Kristin 
Bruhn, Lena Landin, Helene Eklöf, Carina Granström och Maria Hultman 
underteckna checkar och utföra internetbetalning avseende 
ekonomiskt bistånd och redovisade handkassor inom divisionen, 
 
att från och med 2020-08-31 bemyndiga envar av divisionschef Jan 
Holmlund, administrativ chef Päivi Pannula, tf ekonomichef Diana Hagenius 
Hemanus, kommundirektör Mats Pettersson, ekonomichef Jukka Taipale,  
redovisningschef Olga Hedman, controller Pontus Lindblom, controller Himn 
Dagemir, controller Lena Rosén, controller Viveka Milde, IT-ekonom Henrik 
Karlsson i förening med antingen Sara Nilsson, Liz Walldén, Christina  
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Jansson, Carina Granström utföra internetbetalningar avseende 
habiliteringsersättning, samt 
 
att underrätta kommunens bank om att endast ovannämnda personer äger 
rätt att fr o m 2020-08-31 för kommunens räkning underteckna checkar och 
göra uttag från ovanstående konton i bank. 
 
Beslut till: 
Division Social Omsorg 
Ekonomiavdelningen 
Ovanstående namngivna personer 
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KS § 232            Dnr KK20/93 
 
Bemyndigande att underteckna handlingar motsvarande firmatecknare 
 
Kommunstyrelsens reglemente anger i § 24 att ”avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av 
ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordföranden och 
kontrasigneras av kommundirektören, chefstjänsteman vid 
kommunledningskontoret, divisionschef eller annan som styrelsen utser. I 
övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlngar”. 
 
För att underlätta kommunikationen, med framförallt näringslivet, i samband 
med undertecknande av avtal och andra handlingar föreslås att ordet 
firmatecknare ska finnas med i beslutet angående bemyndigande att 
underteckna handlingar. Firmatecknare är den som har rätt att underteckna i 
firmans namn något som inte finns i den bemärkelsen avseende kommunen. 
Vad gäller kommunens beslut om bemyndigande är det motsvarigheten till 
firmatecknare. 
 
Nytillkomna uppgifter är kursiverade. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att från och med 2020-08-31 bemyndiga envar av kommunstyrelsens 
ordförande Urban Granström, 1:e vice ordförande Martina Hallström, 2:e vice 
ordförande Anna af Sillén, kommunfullmäktiges ordförande Carl-Åke 
Andersson i förening med endera: 
 

• kommundirektör Mats Pettersson 
• kommunjurist Heléne Jonsson Lindblad 
• näringslivschef Maria Karlsson 
• ekonomichef Jukka Taipale 
• tf upphandlingschef Solweig Eriksson-Kurg 
• tf HR-chef och lönechef Camilla Svensson 
• IT-chef Peter Palmebäck 
• kommunikationschef Anna Nilheimer 
• samhällsbyggnadschef Anna Selander 
• divisionschef Kent Nyman 
• divisionschef Jan Holmlund 
• divisionschef Inger Fransson 
• räddningschef Patrik Kullman 
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för Nyköpings kommuns räkning beträffande respektive funktion 
underteckna avtal, andra handlingar eller skrivelser (motsvarande 
firmatecknare). 
 
att fr o m 2020-08-31 bemyndiga envar av kommunstyrelsens ordförande 
Urban Granström, 1:e vice ordförande Martina Hallström, 2:e vice ordförande 
Anna af Sillén, kommunfullmäktiges ordförande Carl-Åke Andersson i 
förening med: 
 

• ekonomichef Jukka Taipale 
• kommunjurist Helene Jonsson Lindblad 

 
att underteckna borgens- eller ansvarsförbindelser för kommunens räkning 
(motsvarande firmatecknare). 
 
Beslut till: 
Ovan namngivna personer 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 233  Dnr KK20/465 
 
Användande av stimulansmedel 2020 för ökad kvalitet i omsorg om 
personer med demenssjukdom m.m. 
 
Regeringen genomför en treårig satsning på stimulansmedel till landets 
kommuner för att ge dem möjlighet att rikta insatser för att motverka 
ensamhet bland äldre och en ökad kvalitet i omsorgen om personer med 
demenssjukdom. Därför har Socialstyrelsen fått i uppdrag att fördela dessa 
stimulansmedel till kommunerna. Vård- och omsorgsnämnden har å 
kommunens vägnar rekvirerat 3 940 341 kr i stimulansmedel. I hanteringen 
av hur medlen ska disponeras har det framkommit att division Social omsorg 
samt Vård- och omsorgsnämnden ser det som mest lämpligt att medlen 
används till ytterligare ett demensteam, vilket är anledningen till att ärendet 
nu tas vidare till kommunstyrelsen som ansvarig för personal, lokaler med 
mera. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta i enlighet med Vård- och 
omsorgsnämndens förslag att nyttja rekvirerade stimulansmedel till 
ytterligare ett demensteam. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att nyttja stimulansmedlen till ytterligare ett demensteam i enlighet med 
division Social omsorgs underlag. 
 
Beslut till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Division social omsorg 
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KS § 234  Dnr KK20/498 
 
Genomlysning av arbetet med covid-19/coronapandemin 
 
Arbetet med hanteringen av pandemin till följd av coronaviruset, SARS-CoV-
2 som orsakar sjukdomen covid-19, har och har haft stor påverkan på 
kommunens arbete sedan spridningen tog fart i början av mars 2020. 
Ändrade arbetssätt för medarbetare, stängda verksamheter, nya arbetssätt, 
stabsorganisationer på central och divisionsnivå under flera månader, jakt på 
skyddsutrustning och tillskapande av utvecklade och ibland nya arbetssätt, 
inställda nämndsammanträden och begränsat deltagande vid 
kommunfullmäktige är några interna exempel på konsekvenser. 
 
Externt har kommunen varit beroende av samarbete med många aktörer, 
såväl myndigheter som företag och organisationer. Ansvarsfördelningen 
mellan kommunen och Region Sörmland, Länsstyrelsen, Socialstyrelsen, 
MSB med flera har prövats och även här har utvecklade och delvis nya 
arbetssätt införts. 
 
Kommunen har även fattat ett flertal extraordinära beslut för att minska 
negativa effekter av pandemin som till exempel stödpaket till näringsliv och 
föreningsliv samt nya platser för feriepraktik. 
 
I syfte att granska arbetet för att identifiera goda exempel, 
förbättringsområden och eventuella brister och felaktigheter föreslås en 
övergripande genomlysning genomföras. Genomlysningen ska ge 
kommunen svar på dels hur kommunens samlade arbete har bedrivits och 
vilka effekter som vidtagna åtgärder, eller avsaknaden av åtgärder bedöms 
ha lett till. Genomlysningen kommer att vara ett av underlagen för den 
långsiktiga utvecklingen av Nyköpings kommuns krisberedskap och 
krishantering. 
 
Pandemin är inte över men det finns skäl att redan nu genomföra en 
övergripande genomlysning av arbetet mot bakgrund av ovanstående 
beskrivning. 
 
Genomlysningen föreslås koordineras med andra aktörer samt inkludera 
bland annat utvärderingar av stabsarbete, uppföljningar i verksamheter samt 
utvärdering av krisledningsarbetet Covid 19 i Nyköping med mera.  
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KS § 234  Dnr KK20/498 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ge kommundirektören i uppgift att genomföra en genomlysning av 
kommunens hantering av coronapandemin, samt 
 
att genomlysningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i 
december 2020.  
 
Beslut till: 
Kommundirektören 
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KS § 235  Dnr KK20/371 
 
Svar på nämndinitiativ angående att utvärdera kommunens stöd till det 
lokala näringslivet med anledning av coronapandemin 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 1 juni 2020 väckte Anna af Sillén (M) 
och Petter Söderblom (M) ett nämndinitiativ gällande utvärdering av 
kommunens stöd till det lokala näringslivet med anledning av följderna av 
coronautbrottet. Initiativtagarna anför att kommunen bör följa upp och 
utvärdera de insatser som redan genomförts för att kunna förbereda sig för 
de utmaningar som kommer och för att säkra att åtgärder som vidtas får så 
stor effekt som möjligt. Vidare anser initiativtagarna att kommunstyrelsen 
snarast bör besluta om en skyndsam utvärdering. 
 
Under ärendets beredning har underlag inhämtats från Näringslivsenheten. 
 
Näringslivsenheten har i samband med coronapandemin haft dialog med 
näringslivet för att inhämta kunskap om vilka typer av stöd det finns behov 
av. Kommunen har sedan beslutat om en rad insatser för att stötta 
näringslivet och en utvärdering av dessa åtgärder sker löpande, där en första 
uppföljning har presenterats för näringslivsutskottet. 
 
Resultatet av uppföljningen av redan beslutade åtgärder kommer att 
användas som underlag inför höstens arbete då Nyköpings kommun kommer 
att fortsätta dialogen med det lokala näringslivet för att kunna vidta 
nödvändiga åtgärder till följd av samhällsutvecklingen under och efter 
coronapandemin. 
 
Utöver detta föreslås kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 2020-08-31 ge 
kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av kommunens 
hantering av covid-19 vilket inkluderar stödpaket till näringslivet med mera. 
 
Det pågår ett löpande arbete kring utvärdering av insatser för att stötta 
näringslivet. Utöver detta kommer kommundirektören presentera en 
övergripande genomlysning av kommunens arbete kring covid-19 i slutet av 
året. 
 
Kommunledningskansliet bedömer det därmed inte lämpligt att genomföra en 
snabbutvärdering i enlighet med nämndinitiativet utan att ovanstående 
utvärderingsuppdrag får fortlöpa enligt plan vilket kommunstyrelsen därmed 
kommer få ta del av under hösten. Utifrån detta föreslås att nämndinitiativet 
avslås. 
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KS § 235  Dnr KK20/371 
 
 
Tommy Jonsson (M) och Petter Söderblom (M) yrkar avslag till framskrivet 
förslag till förmån för nämndinitiativet.  
 
Ordföranden ställer efter kommunstyrelsens godkännande proposition på 
framskrivet förslag mot Tommy Jonssons (M) med fleras avslagsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag.   
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå nämndinitiativet, samt 
 
att därmed anse det besvarat. 
 

  
 
 
Beslut till: 
Näringslivsenheten 
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KS § 236  Dnr KK18/696 
 
Svar på medborgarförslag om att införa praktik på alla 
gymnasieprogram 
 
Rubricerat medborgarförslag väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde 
2018-10-23. Förslaget motiveras med att åtgärden berikar elevernas tillvaro 
med variation i vardagen samtidigt som det ger företagen gratis arbetskraft 
som vid senare tillfälle kan bli anställda. Praktik ger enligt förslagsställaren 
vidare dagens elever en ovärderlig uppfattning om de yrken som väntar dem 
efter skolan. 
 
Division Barn, Utbildning, Kultur har inkommit med underlag i ärendet. 
 
Formerna för praktik, eller arbetsplatsförlagt lärande som är den formella 
benämningen, regleras i gymnasieförordningen. Gymnasieförordningen 
kravställer att arbetsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram i 
gymnasieskolan samt på alla program på gymnasiesärskolan. Det är 
huvudmannen för skolorna som ansvarar för att skaffa platserna för det 
arbetsplatsförlagda lärandet och att detta uppfyller de krav som finns för 
utbildningen. 
 
Det finns utifrån rättslig reglering inget hinder för huvudmannen att besluta 
om att alla elever ska erbjudas arbetsplatsförlagt lärande. Kravet i 
förordningen gäller endast yrkesprogram och särskolan. Att tillse att samtliga 
elever erbjuda arbetsplatsförlagt lärande skulle dock kräva en mycket 
omfattande och kostsam arbetsinsats för huvudmannen vad gäller mängden 
administration, kontakter och relationsskapande med arbetsplatser, 
utbildning av handledare, uppföljning av kvalitet etc som det skulle innebära. 
 
Vad gäller de gymnasieprogram som inte är yrkesinriktade syftar de till att 
vara högskoleförberedande. Av detta följer att dessa program är breda, 
allmänna och inte främst yrkesinriktade till sin karaktär. Det innebär även att 
det skulle finnas stora svårigheter med att göra kvalitativa och relevanta 
matchningar mellan studier och arbetsplats för den enskilde eleven. 
 
Det finns idag en stor konkurrens om praktikplatser totalt sett i samhället, inte 
minst då grundskolan numera är skyldig att erbjuda elever praktik för elever 
från årskurs 8. Detta gör att det finns risker med att fatta beslut om att även 
elever på högskoleförberedande program ska erbjudas praktik, då de 
tillgängliga platserna med stor sannolikhet inte kommer att kunna täcka 
behovet. 
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KS § 236  Dnr KK18/696 
 
Sammantaget skulle ett beslut om att införa arbetsplatsförlagt lärande, det 
vill säga praktik, även för högskoleförberedande program med stor 
sannolikhet innebära höga kostnader och omfattande arbetsinsatser för 
något som skulle ge låga kvalitativa resultat sett för den enskilde eleven. Av 
den anledningen bedöms det inte motiverat att gå vidare med 
medborgarförslaget, som därmed föreslås avslås. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
att därmed anse det besvarat 
 
Beslut till: 
KF för anmälan 
Medborgarförslagsställaren 
Division Barn Utbildning Kultur  
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KS § 237  Dnr KK18/152 
 
Svar på medborgarförslag att införa motsvarande ansökningsmodell 
för försörjningsstöd som i Trelleborg 
 
Rubricerat medborgarförslag väcktes vid Kommunfullmäktiges sammanträde 
2018-02-13. Medborgarförslaget föreslår att Nyköpings kommun ska införa 
motsvarande försörjningsstödsansökningsmodell som används i Trelleborgs 
kommun. Detta skulle innebära handläggning av 
försörjningsstödsansökningar inklusive svar inom 24 timmar. Förslaget 
motiveras med att processen i enlighet med ovan modell blir mer rättssäker 
och rättvis, samt att det ger socialsekreterare möjlighet att i högre grad 
prioritera att hjälpa socialt utsatta att nå arbetsmarknaden. 
 
Trelleborgs kommun använder en modell för arbetet med försörjningsstöd 
där utgångspunkten för arbetet bygger på en uppskattning om att 85 procent 
av ansökningarna grundar sig i arbetsmarknadsproblematik. Resterande 15 
procent utgörs, uppskattningsvis, av individer med ohälsa, social problematik 
eller andra skäl till att inte vara självförsörjande. I Trelleborgs kommun 
används en robot för att handlägga försörjningsstödet och antalet 
socialsekreterare är få. Detta har bland annat lett till kortare handläggningstid 
och lägre handläggningskostnader. Parallellt med detta finns i Trelleborg fler 
arbetsmarknadssekreterare hos vilka individer som ansöker om 
försörjningsstöd får besökstider för planering mot arbetsmarknaden. 
 
Socialnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde 2018-04-26. 
 
Nämnden anför att Nyköpings kommun har ett annat arbetssätt än 
Trelleborgs kommun vad gäller arbetslösa personer som erhåller 
försörjningsstöd. Ett exempel på insatser är OFTA-projektet, vilket syftar till 
att bryta långvarig arbetslöshet, och ger projektdeltagare en ettårsanställning 
inom kommunen. 
 
Vägen till självförsörjning är ett annat projekt som startade under 2019. Det 
drivs av Social omsorg – försörjningsstöd och arbetsmarknad, i samverkan 
med Campus Nyköping och Näringslivsenheten samt Arbetsförmedlingen. 
Syftet är att förbereda långtidsarbetslösa för jobb på arbetsmarknaden. 
 
Kommunen samverkar även i övrigt med Arbetsförmedlingen när det gäller 
att nå personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Nyköpings kommun 
arbetar utifrån att det för en majoritet av försörjningsstödstagare finns andra 
skäl till biståndsbehov än arbetslöshet och att det därmed krävs andra typer 
av insatser än de som används i Trelleborg.  
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KS § 237  Dnr KK18/152 
 
I övrigt finns det andra möjligheter till digitala lösningar vid handläggning av 
försörjningsstöd. Sådan digitalisering skulle kunna leda till en effektivisering 
av handläggningsförfarandet och resultera i god service för de sökande samt 
frigöra ytterligare tid för socialsekreterare att möta sina klienter. 
 
Då både bedömningen av bakomliggande orsaker till erhållande av 
försörjningsstöd och arbetet med insatser för arbetslösa personer som har 
försörjningsstöd på olika sätt, skiljer sig åt i Nyköpings och Trelleborgs 
kommuner, föreslår kommunledningskansliet att medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget, samt 
 
att därmed anse det besvarat  
 
Beslut till: 
Förslagsställaren 
KF för anmälan 
Socialnämnden 
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KS § 238  Dnr KK19/104 
 
Svar på medborgarförslag om att ha en dator i Stadshusets entré där 
man kan söka äldre ritningar och aktuella bygglov 
 
Rubricerat medborgarförslag väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-02-12. Förslagsställaren vill att det ska finnas en lätt tillgänglig dator i 
Stadshusets entré som kan användas för att söka fram gamla ritningar och 
aktuella bygglov. Förslaget motiveras med att åtgärden skulle bidra till ett 
öppnare samhälle samtidigt som det skulle innebära en förenkling att inte 
behöva ringa och boka tid i förväg. 
 
Att skapa förutsättningar för och säkerställa tillgänglighet och öppenhet till 
kommunens ärenden och handlingar är en viktig fråga för kommunen och i 
förlängningen för demokratin. Detta grundar sig ytterst i 
offentlighetsprincipen som regleras i Sveriges grundlag. Generellt sker 
utlämnande av allmänna handlingar efter begäran och enligt den lagstiftning 
som styr området. Utlämnande av handlingar ska ske skyndsamt vilket 
innebär att det är en prioriterad arbetsuppgift. Kommunen publicerar och 
tillgängliggör även vissa handlingar och protokoll på kommunens webbplats. 
 
I dagsläget finns även redan en dator i receptionen i Stadshusets entré som 
är tillgänglig för allmänheten. Om det finns behov av stöd finns receptionens 
personal tillgängliga för att ge vägledning och stöd vid användandet. 
Avseende bygglovshandlingar har kommunen digitaliserats stora delar av sitt 
bygglovsarkiv. För att ta del av dessa handlingar behöver allmänheten i 
dagsläget kontakta kommunens bygglovsenhet via e-post eller telefon. Det 
finns också en e-tjänst på kommunens hemsida där ritningar enkelt kan 
beställas. Kartor finns tillgängliga på kommunens webbplats via funktionen 
GIS (geografiskt informationssystem). 
 
I kommunens Stadsarkiv finns ett stort antal kartor och ritningar arkiverade 
från 1700-talet och framåt. Dessa kartor och ritningar är med ett fåtal 
undantag inte digitaliserade och underlaget bedöms därför inte vara 
tillräckligt omfattande för att tillgängliggöras via en databas eller liknande. 
För att ta del av detta material kontaktas Stadsarkivets personal genom e-
post, telefon eller direktbesök under stadsarkivets dagliga öppettider. Vid 
behov är det är i de allra flesta fall möjligt att få digitala kopior av kartor och 
ritningar till självkostnadspris. 
 
Det finns idag olika alternativ för att få tillgång till handlingar och ritningar av 
den efterfrågade karaktären på ett förhållandevis snabbt och effektivt vis. 
Kommunen genomgår fortlöpande ett digitaliseringsarbete i syfte att fortsatt   
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KS § 238  Dnr KK19/104 
 
förbättra tillgängligheten och servicen gentemot kommunens medborgare. 
Mot bakgrund av detta och det faktum att bygglovshandlingar och äldre 
kartor och ritningar inte finns tillgängligt på samma ställe och/eller ibland inte 
heller i digital from bedöms det inte vara aktuellt att i dagsläget ha en dator i 
Stadshusets entré specifikt dedikerat för detta ändamål. Medborgare som 
önskar ta del av handlingar och material av denna karaktär hänvisas tills 
vidare istället till de redan etablerade kanalerna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget, samt 
 
att därmed anse det besvarat 
 
Beslut till: 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige för anmälan 
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KS § 239  Dnr KK18/614 
 
Svar på medborgarförslag om att Nyköpings kommun behöver stärka 
sitt engagemang i klimatomställningen 
 
Rubricerat medborgarförslag väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde 
2018-09-11. Förslagsställaren vill att Nyköpings kommun stärker sitt 
engagemang för klimatomställningen genom ett antal åtgärder; att en 
utvecklad klimatomställningsplan tas fram med målet att kommunen i princip 
ska vara fossilfri till år 2030 vilket bland annat innefattar att ta fram en 
koldioxidbudget, att kontakta företag, organisationer och offentlig verksamhet 
inom kommunen för att hjälpa till med en hållbarhetsanalys och stimulera 
energieffektivisering och andra omställningsinsatser, att investera i 
utbyggnad av förnybara energikällor, att göra en informations- och 
folkbildningskampanj samt att kommunen snarast slutar subventionera 
Skavsta flygplats och att deras utsläpp måste räknas med i budgeten. 
 
Nyköpings kommun har ett redan starkt engagemang i klimatfrågan. Under 
våren 2020 fattades beslut om att i samarbete med Uppsala Universitetet 
och Klimatsekretariatet ta fram en koldioxidbudget. Resultatet från 
koldioxidbudgeten kommer klargöra den procentuella utsläppsminskning 
som årligen behöver ske, samt identifiera de områden inom kommunen med 
störst behov av åtgärder och utvecklingsarbete för att nå 
utsläppsminskningar i linje med koldioxidbudgetens resultat. Resultatet från 
koldioxidbudgeten kommer sedan att implementeras i framtida styrdokument. 
En prioritering av områden och insatser kommer ske när koldioxidbudgeten 
är Nyköpings kommun tillhanda. De områden som nämns i 
medborgarförslaget är av stor vikt att inkludera för att nå tillräckliga 
utsläppsminskningar och redan nu hanteras flera av dessa inom de 
kommunala verksamheterna. Till exempel planeras för en ny hållbar 
stadsdel, Nöthagen, i anslutning till nya resecentrum, Måltidsservice arbetar i 
enlighet med One Planet Plate som syftar till hållbara måltider, en 
handlingsplan kopplad till kommunens transportstrategi är under 
framtagande och utbyggnad har skett gällande infrastruktur med gång-och 
cykelbanor. Dessa är endast ett fåtal exempel på allt det arbete som pågår 
inom kommunen. Med koldioxidbudgeten kommer även utsläppen från 
Skavsta att bli synliga då budgeten kommer i två versioner, en med och en 
utan stora anläggningar. 
 
Nyköpings kommun tillhandahåller idag kostnadsfri och opartisk energi- och 
klimatrådgivning. Rådgivningen riktar sig till privatpersoner, organisationer 
och företag inom kommunen och syftar till effektivisering av 
energianvändningen i hemmet, på arbetsplatser och i företag. I samband
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med den ”Stora mötesdagen”, där kommunens medarbetare och politiker 
möter företagare i kommunen, lyftes önskemål från företagarna om att 
kommunen ska framhäva sitt hållbarhetsarbete i större utsträckning. 
Kommunen har antagit utmaningen och brister i kommunikationsarbetet har 
identifierats, åtgärder har vidtagits och en kommunikationsplan är under 
framtagande. Vidare pågår utredning gällande att identifiera 
samarbetsmöjligheter inom hållbarhetsarbetet mellan kommun, 
organisationer och företag i syfte att stimulera en hållbar utveckling.  
 
För att förbättra kommunikationsarbetet utåt avser kommunen även att på 
hemsidan och i sociala medier förmedla insatser och åtgärder som sker i 
kommunens verksamhet samt hur dessa kopplar till de globala målen enligt 
Agenda 2030. Vidare ska kommuninvånarna i god tid få kännedom om 
evenemang som ska arrangeras i kommunen i syfte att öka engagemang 
och deltagande hos invånarna men även att företag, organisationer och 
föreningar ska få kännedom så att ett samarbete kring evenemang kan 
komma till stånd. Evenemangen syftar till att öka folkbildningen hos 
Nyköpings kommuns invånare. 
 
I budget 2019 och 2020 har kommunen ett uppdrag att ”Utreda 
förutsättningar för en ökad självförsörjning av el, samt uppdrag om att all 
nybyggnation prövas för egen elförsörjning”. Arbete med att sammanställa 
vilka av kommunens fastigheter som är tekniskt och ekonomiskt möjliga att 
investera i solcellsanläggningar pågår. Utredningar visar att produktion av 
solel är ekonomiskt lönsamt för kommunen när produktionen går jämnt upp 
med behovet. Att investera i större anläggningar och producera ett överskott 
för försäljning är i dagsläget inte lönsamt i relation till de 
investeringskostnader det innebär. Eventuella investeringar i solel kommer 
därför i ett första skede fokuseras till de fastigheter som är lämpliga utifrån 
perspektiv som placering av fastighet i relation till solinstrålning, fungerande 
takkonstruktion samt där verksamhet pågår då elproduktionen är som störst. 
Vidare ställs krav avseende infrastruktur för el-laddning löpande i samband 
med markanvisning och nybyggnation. I dessa projekt förbereds i möjligaste 
mån för möjlighet till el-laddning. Vid inköp av elenergi tillämpas vidare en 
kravställan om grön el i kommunens upphandlingar. 
 
Nyköpings kommun bedömer att det inte är aktuellt att ta fram en 
klimatomställningsplan enligt medborgarförslaget, då arbete med 
framtagning av koldioxidbudget samt revidering av handlingsplan kopplad till 
Klimat- och energistrategin pågår. Kommunen bedömer att flera av de 
områden som medborgarförslaget lyfter fram som prioriterade områden för   
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att minska klimatpåverkan, kommer att hanteras då koldioxidbudgetens 
resultat kommer ligga till grund för framtida styrdokument inom klimat- och 
energiarbetet. Mot denna bakgrund föreslås att medborgarförslaget avslås.  
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget, samt 
 
att därmed anse det besvarat 
 
Beslut till: 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige för anmälan 
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Delegationsärenden 
 
Förteckning över beslut fattade på delegation av: 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
1 T f chef 

Upphandlingsenhete
n 

Förlängning av supportavtal för 
Platina mellan Formpipe 
Software AB och Nyköpings 
kommun, 2020-05-15 - 2020-09-
14 

KK17/399:4 

2 Chef Räddning och 
säkerhet 

Avtal om anslutning till 
automatiskt brandlarm, 
Familjecentralen, Westerbergs 
Kustbostäder, anställningsbeslut 
RIB samt AVA, uppsägning på 
egen begäran, 

KK20/5:128 

3 Samhällsbyggnad Anmälan om delegationsbeslut 
Maj 2020 färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

KK20/5:129 

4 Kommunikationschef Tillsvidareanställning av 
samhällsvägledare: A.E 

KK20/5:131 

5 Kommunjurist Beslut: Avslag (delvis) på 
begäran om utlämnande av 
handlingar - gällande Anläggning 
Gata och VA, Tängsta 1:1, 
Stigtomta 

KK20/415:3 

6 Kommunjurist Beslut: Avslag (delvis) på 
begäran om utlämnande av 
handlingar - gällande 
Projektering Nyköpings 
resecentrum 

KK20/416:3 

7 Kommunjurist Beslut: Avslag (delvis) på 
begäran om utlämnande av 
handlingar - gällande anläggning 
av råvattenledning mellan Fyrsjö 
och Högåsen 

KK20/417:3 

8 Säkerhetssamordnar
e 

Beslut att avslå ett 
skadeståndsanspråk avseende 
skador på fordon och ett beslut 
att bevilja skadeståndsanspråk 
avseende skador på egendom 

KK20/5:132 

9 Ekonomichef Avskrivning av fordringar KK20/348:2 
10 IT-chef Beslut att utse t.f. IT-chef under 

ordinarie IT-chefs semester - 13 
juli 2020 - 2 augusti 2020 och 3 
augusti 2020 till 16 augusti 2020 

KK20/5:133 
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11 Kommunstyrelsens 

ordförande 
Beslut angående presentkort till 
medarbetare, stödjande åtgärd i 
coronapandemi 

KK20/351:4 

12 Upphandlingschef Beslut om tilldelning av 
avtalsförlängning avseende 
upphandling av supportavtal 
Platina 

KK17/399:5 

13 Kommunjurist Yttrande över ansökan om 
antagande av hemvärnspersonal 

KK20/8:12 

14 Näringslivschef Beslut om att tillsvidareanställa 
en lokalvårdare 

KK20/5:134 

15 IT-chef Beslut om att tillsvidareanställa 
en supporttekniker 

KK20/:5135 

16 Enhetschef, Barn 
Utbildning Kultur 

Beslut om tillsvidareanställning 
av psykolog 

KK20/5:136 

17 Räddningschef, 
Räddning och 
säkerhet 

Beslut om anställningsbeslut, 
avtal om upplåtelse av båtplats, 
avtal om samverkan med olika 
brand- och räddningstjänster 
samt avtal om samverkan farliga 
ämnen med olika brand- och 
räddningstjänster 

KK20/5:137 

18 Säkerhetssamordnar
e 

Beslut att bevilja 
skadeståndsanspråk, skador på 
fordon 

KK20/5:138 

19 Inköp- och 
upphandlingschef 

Beslut om förläning av kontrakt 
avseende upphandling av 
telefoni och operatörstjänster 

KK13/239:32 

20 Inköps- och 
upphandlingschef 

Beslut om förlänging av kontrakt 
avseende upphandling 
fastighetsvärdering och 
fastighetsrätt, Svefa AB 

KK16/922:17 

21 Tf. Upphandlingschef Beslut om förlängning av avtal 
avseende upphandling av IT 
system E-handelslösning 

KK18/607:7 

22 Tf. Upphandlingschef Avbrytandebeslut i upphandling 
av Ramavtal Hantverkartjänster 
områden: El och nätverk samt 
Skadesanering 

KK19/631:22 

23 Tf. Inköps- och 
upphandlingschef 

Beslut om tilldelning av kontrakt 
avseende upphandling av 
Hantverkartjänster områden: 
Byggnadsarbeten (3 
leverantörer) och Svet- och 
Smidesarbeten (3 leverantörer) 

KK19/631:23 

24 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Yttrande till Konkurrensverket 
avseende frågor om otillåten 
direktupphandling av 
beläggningsarbeten 

KK20/411:3 
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25 Tf. inköp- och 

upphandlingschef 
Beslut om att avbryta 
upphandling av Möbler till 
Fjärilens förskola - delområde B, 
Möbler för förskola 

KK20/424:4 

26 Tf. Inköp- och 
upphandlingschef 

Beslut om avbruten upphandling 
gällande Möbler till Fjärilens 
förskola - delområde D, Möbler 
för kontor och arbete 

KK20/423:4 

27 Tf. Inköp- och 
upphandlingschef 

Beslut om tilldelning av kontrakt 
avseende upphandling av 
Hantverkartjänster, El- och 
nätverksarbeten 

KK20/329:13 

28 Verksamhetschef, 
Måltidsservice 

Beslut om tillsvidareanställning 
av måltidsbiträde 

KK20/5:140 

29 Verksamhetschef, 
Division Social 
omsorg 

Beslut om tillsvidareanställning 
av stödpedagog 

KK20/5:141 

30 Verksamhetschef, 
Division Social 
omsorg 

Beslut om tillsvidareanställning 
av en stödpedagog och en 
stödassistent 

KK20/5:142 

31 Samhällsbyggnadsch
ef  

Beslut om tillsvidareanställning 
av livsmedelsinspektör  

KK20/5:143 

32 Divisionschef 
Tekniska Divisionen 

Beslut om tillsvidareanställning 
av utvecklingsstrateg och 
ekonomiassistent 

KK20/5:144 

33 Divisionschef 
Tekniska Divisionen 

Beslut om tillsvidareanställning 
av informationsförvaltare 

KK20/5:145 

34 Divisionschef 
Tekniska Divisionen 

Beslut om tillsvidareanställning 
av en teknisk fastighetsförvaltare, 
en systemförvaltare och tre 
renhållningsarbetare 

KK20/5:146 

35 Inköp- och 
upphandlingschef 

Beslut om förlängning av kontrakt 
avseende upphandling av 
tvätteritjänster tom 2020-12-31 

KK12/56:39 

36 Tf. Inköp- och 
Upphandlingschef 

Beslut om avbruten upphandling 
Personlarm 

KK20/167:7 

37 Inköp- och 
upphandlingschef 

Beslut om tilldelning av kontrakt 
avseende upphandling av 
Parkeringsautomater 

KK19/744:5 

38 Tf. Inköp- och 
upphandlingschef 

Beslut om tecknande av avtal 
avseende upphandling av 
Parkeringsautomater 

KK19/744:9 

39 Tf. Inköp- och 
upphandlingschef 

Beslut om avbruten upphandling 
Ventilation Å-huset 

KK19/606:7 

40 Tf. Inköps- och 
upphandlingschef 

Beslut om tecknande av kontrakt 
i upphandling: 
Pensionsadministration 

KK19/742:13 
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41 Ordförande KS Avtal gällande lägenhetsarrende 

14181A-13, Brandholmen 1:2, 
Dnr SHB19/273:1 

KK20/5:1147 

42 Samhällsbyggnad Anmälan om delegationsbeslut 
juni 2020: Fastighets- och 
exploateringsfrågor 

KK20/5:148 

43 Samhällsbyggnad Anmälan om delegationsbeslut 
juli 2020: Fastighets- och 
exploateringsfrågor 

KK20/5:149 

44 Samhällsbyggnad Anmälan om delegationsbeslut 
juli 2020: Inköp/Upphandling 

KK20/5:150 

45 T f Kanslichef Dokumenthanteringsplan för 
Projektinformation 

KK20/479:1 

46 Samhällsbyggnad Anmälan om delegationsbeslut 
juni-juli 2020: 
Skolskjuts/Samhällsbetalda resor 

KK20/5:151 

47 Tekniska divisionen Beslut från Tekniska divisionen 
2020-05-25 --2020-07-10 

KK20/5:152 

48 Kommunjurist Yttrande över ansökan om 
ändring av villkor enligt 
mijöbalken, mål M 3270-20, 
KK20/447  

KK20/447:5 

49 Räddningschef Avtal om anslutning till 
automatiskt brandlarm, LSS 
Tystberga, Kamelia projektbolag 
1 AB 

KK20/5:153 

50 Division Social 
omsorg 

Beslut om färdtjänst och 
riksfärdtjänst, juni 2020 

KK20/5:154 
Sekr. 

51 Division Social 
omsorg 

Beslut om färdtjänst och 
riksfärdtjänst, juli 2020 

KK20/5:155 
Sekr. 

52 Enhetschef Division 
Barn, Utbildning och 
Kultur 

Tillsvidareanställning av 
samordnad skolsköterska samt 
systemförvaltare 

KK20/5:156 
 

53 Skolchef Division 
Barn, Utbildning och 
Kultur 

Tillsvidareanställning av  
5 barnskötare samt 6 
förskollärare 

KK20/5:157 

54 Skolchef Division 
Barn, Utbildning och 
Kultur 

Tillsvidareanställning av 2 
förskollärare samt 2 barnskötare 

KK20/5:158 

55 Skolchef Division 
Barn, Utbildning och 
Kultur 

Tillsvidareanställning maj 2020, 
av 3 lärare grundskolan, 1 lärare, 
1 lärare fritidshem, 3 
elevassistenter samt 1 
förskollärare 

KK20/5:159 
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56 Skolchef Division 

Barn, Utbildning och 
Kultur 

Tillsvidareanställning juni 2020, 
av 2 socialpedagoger, 5 
elevassistenter, 1 
studiehandledare, 1 lärare F-3, 1 
undersköterska, 1 
integrationspedagog, 2 lärare 
samt 1 barnskötare 

KK20/5:160 

57 Verksamhetschef 
Division Barn, 
Utbildning och Kultur 

Tillsvidareanställning maj 2020, 
av resultatenhetschef, 4 lärare 
gymnasiet, yrkeslärare Campus, 
1 elevassistent, 2 mentorer, 1 
lärare praktiska/estetiska ämnen, 
1 instruktör, 1 studiehandledare, 
1 lärare fritidshem, 1 lärare 
grundskolan åk F-3 

KK20/5:161 

58 Divisionschef Barn, 
Utbildning och Kultur 

Tillsvidareanställning juni 2020 
av elevassistent, förstelärare, 
mentor, slöjdlärare, 
administratör, administrativ chef, 
barnskötare, 2 lärare 
gymnasieskola, 2 bibliotikarier, 
skolbibliotikarie, 
resultatenhetschef, 
grundskollärare 

KK20/5:162 

59 Kommunikationschef, 
Kommunlednings-
kontoret 

Tillsvidareanställning av 
informatör 

KK20/5:163 

60 Ekonomichef, 
Kommunlednings-
kontoret 

Tillsvidareanställning av 
controllerchef 

KK20/5:164 

61 Verksamhetschef 
Division Social 
omsorg 

Tillsvidareanställning av 
administratör 

KK20/5:165 

62 Verksamhetschef 
Division Social 
omsorg 

Tillsvidareanställning maj 2020, 
av 3 undersköterskor 

KK20/5:166 

63 Verksamhetschef 
Division Social 
omsorg 

Tillsvidareanställning juni 2020, 
av enhetschef samt administratör 

KK20/5:167 

64 Verksamhetschef 
Division Social 
omsorg 

Tillsvidareanställning maj 2020, 
av undersköterska, sjuksköterska 
samt arbetsterapeut 

KK20/5:168 

65 Verksamhetschef 
Division Social 
omsorg 

Tillsvidareanställning juni 2020, 
av undersköterska, vårdbiträde, 
sjukgymnast, sjuksköterska samt 
stödassistent 

KK20/5:169 
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Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
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Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
1 Samhällsbyggnad Överklagan av skolskjutsbeslut 

BX40 200502 Damlötskolan 
KK20/2:51 

2 Skolinspektionen Beslut efter etableringskontroll - 
utökning av verksamhet, 
Framtidsgymnasiet Nyköping, Dnr 
SI2020:3028 

KK19/167:9 

3 Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap (MSB) 

Information: Lansering av första 
delarna i Handbok i kommunal 
krisberedskap 

KK20/2:52 

4 Samhällsbyggnad, 
Plan- och 
naturenheten 

Underrättelse: Förslag till 
detaljplan för del av Bergshammar 
13:1 (Nya Svalsta Etapp 2), 
Svalsta, Nyköpings kommun 

Postlistad 

5 Sveriges 
Kommuner och 
Regioner, SKR 

Cirkulär 20:27:  Tillfälliga 
överenskommelser inom hälso- 
och sjukvård för att förstärka 
bemanningen med anledning av 
coronapandemin I Viktig 
information från SKR 

KK20/367:1 

6 Räddning och 
säkerhet, 
Sörmlandskustens 
räddningstjänst 

Beslut om eldningsförbud i 
Oxelösund, Trosa, Gnesta och 
Nyköpings kommun, fr o m 2020--
06-11 kl.12.00 

KK20/2:53 

7 Samhällsbyggnad, 
Plan- och 
naturenheten 

Förslag till ny detaljplan för del av 
Enstaberga 1:2 samt del av 
Enstaberga 1:97, Enstaberga, 
Nyköpings kommun 

Postlistad 

8 Samhällsbyggnad, 
Plan- och 
naturenheten 

Förslag till ny detaljplan för del av 
Oppeby gård 1:1 samt del av 
Skolan 2, Oppeby, Nyköpings 
kommun 

Postlistad 

9 Kommunstyrelsens 
Tillväxt- och 
landsbygdsutskott 

Protokoll Kommunstyrelsens 
Tillväxt- och landsbygdsutskott 
2020-05-05 

KK20/2:55 

10 Kommunstyrelsens 
Näringslivsutskott 

Protokoll Kommunstyrelsens 
Näringslivsutskott 2020-05-19 

KK20/5:56 

11 Nyköping-
Oxelösunds 
Gemensamma 
servicenämnd 

Protokoll från Nyköping-
Oxelösunds Gemensamma 
servicenämnd 2020-05-26 

KK20/11:2 
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12 Skolinspektionen Beslut om avskrivning av ärendet 

p g a återkallande av ansökan om 
godkännande som huvudman för 
en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola i Gnesta kommun 
- Dnr 2020:1141 

KK20/127:6 

13 Arbetets museum 
och Arbetslivs-
museernas 
Samarbetsråd 

Gemensam skrivelse från 
Arbetets museum och 
Arbetslivsmuseernas 
Samarbetsråd gällande  behov av 
stöd till arbetslivsmuseer med 
anledning av coronapandemins 
effekter 

KK20/196:143 

14 Datainspektionen Beslut att avsluta anmälan av 
personuppgiftsincident till 
Datainspektionen - HR (min lön) 

KK20/264:2 

15 Region Sörmland Protokoll från sammanträde med 
Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård 2020-06-12 

KK20/16:5.1 

16 Socialnämnden Beslut Socialnämnden § 54 
200611 Uppdrag gällande 
omprioriteringar i 
Socialnämndens beställning av 
verksamhet från division Social 
omsorg 2020 

KK20/2:57.1 

17 Samhällsbyggnad Rapport: Befolkning i Nyköpings 
kommun 2019 

KK20/2:58 

18 Kommunfullmäktige Utdrag Kommunfullmäktiges 
protokoll § 151 200609 Beslut om 
revidering av grafisk profil för 
Nyköpings kommun 

KK20/350:3 

19 Kommunstyrelsens 
utskott för personal 
och jämställdhet 

Protokoll från Kommunstyrelsens 
utskott för personal och 
jämställdhet 200608 

KK20/2:59 

20 Kommunstyrelsens 
utskott för miljö och 
klimat 

Protokoll från Kommunstyrelsens 
utskott för miljö och klimat 200616 

KK20/2:60 

21 Nyköping-
Oxelösunds 
Vattenverksförbund 

Protokoll från Direktionen för 
Nyköpings-Oxelösunds 
Vattenverksförbund 2020-06-04 

KK20/12:3.1 

22 Region Sörmland Beslut från Regionstyrelsen 2020-
06-09, § 114/20, Region 
Sörmlands trafikbeställning T21 

KK20/233:8.1 

23 Barn- och 
ungdomsnämnden 

Beslut från Barn- och 
ungdomsnämnden § 44 200617 
Revidering av budgetram 2020 

KK20/2:61.1 

24 Uppsala Universitet Koldioxidbudget 2020-2040 
Nyköpings kommun 

KK19/691:5 
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25 Revisorerna  Granskning av Barn- och 

ungdomsnämndens styrning 
avseende resultat och likvärdig 
utbildning i grundskolan 

KK20/2:63 

26 Datainspektionen Beslut att avsluta ärende rörande 
anmälan av 
personuppgiftsincident till 
Datainspektionen - IT 

KK20/99:4 

27 Vård- och 
omsorgsnämnden 

Utdrag Vård- och 
omsorgsnämndens protokoll § 43 
200604 Resultat av interna 
tillsyner våren 2020 

KK20/2:64.2 

28 Region Sörmland Tillägg till "Avsiktsförklaring - 
Utveckling 
lasarettsområdet/Nyköpings 
resecentrum" med anledning av 
ansökan om tillfälligt bygglov för 
parkering på Samariten 1 

KK18/400:10 

29 HR-avdelningen Protokoll från Centrala 
Samverkansgruppen, CSG 2020-
05-28 

KK20/24:9 

30 Vård- och 
omsorgsnämnden 

Utdrag Vård- och 
omsorgsnämndens protokoll 
2020-06-25, § 55, Division Social 
omsorgs förslag till åtgärder för 
ekonomi i balans 

KK20/2:65.2 

31 Vård- och 
omsorgsnämnden 

Utdrag Vård- och 
omsorgsnämndens protokoll 
2020-06-25, § 56, Införande av 
vårdnära service på äldre- och 
demensboenden 

KK20/2:66.2 

32 Räddning och 
säkerhet, 
Sörmlandskustens 
räddningstjänst 

Beslut om upphävande av 
eldningsförbud i Oxelösund, 
Trosa, Gnesta och Nyköpings 
kommun, fr.o.m. 2020-07-03 
kl.13.00 

KK20/2:67 

33 HR-avdelningen Protokoll från lokal samverkan för 
Kommunledningskontoret 2020-
06-11 

KK20/198:4 
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34 Till Trafikverket Yttrande avseende handlingar för 

fastställelseprövning för 
Järnvägsplan för anläggning av 
Ostlänken, delen Nyköpings 
resecentrum, bandel 506 i 
Nyköpings kommun, 
Södermanlands län 

KK20/63:7 

35 Tystberga framtid - 
ett initiativ för en 
levande landsbygd, 
samt medborgare 

Namninsamling angående 
Tystberga förskola och skola 

KK20/66:3 

 
36 Samhällsbyggnad, 

Plan- och 
naturenheten 

Lagakraftbevis: Detaljplan för 
Bergshammars-Ekeby 6:66 samt 
del av Bergshammars-Ekeby 6:60 
Bergshammar, Nyköpings 
kommun 

Postlistad 

36 Räddningschef, 
Räddningstjänsten 

Beslut om eldningsförbud 
Nyköpings kommun fr o m 2020-
08-13 Kl. 12:00 

KK20/2:68 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
 




