Samhällsbyggnad
Mark- och exploatering

1 Vision och mål
Vision 2030 visar synen på hur Nyköpings kommunala verksamheter ska
utvecklas fram till 2030. Nyköping 2030 är vägledande när kommunens
verksamheter planeras och genomförs.

2 Vision 2030
•
•
•
•

•

Nyköping är en hållbar och växande kommun som tar vara på sina unika
möjligheter. Det geografiska läget i en stark tillväxtregion med både lokal
och internationell närhet gör Nyköping attraktivt.
Med förbättrade kommunikationer är Nyköping en integrerad del av
Stockholm – Mälardalen. Ökad regional och internationell rörlighet är en
del av vardagen.
Nyköping erbjuder livskvalitet med trivsamma boendemiljöer, välutbyggd
samhällsservice och ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. I
Nyköping är det nära och tryggt att leva i livets alla skeden.
Det är enkelt för företagare att förverkliga sina idéer i Nyköping. Genom
befolkningstillväxten och en god tillgång på mark för etablering skapas
förutsättningar för ett rikt näringsliv. Här står utbildning och kunskap i
centrum för ett livslångt lärande.
I Nyköping finns framtidstro. Nyköping går före och byggs för ökad social
sammanhållning och grön omställning.

3 Prioriterade målområden
För att nå fram till visionen ska alla verksamheter arbeta inom fem
målområden: Hållbar tillväxt, Grön omställning, Social sammanhållning,
Kommunal organisation och Hållbar ekonomi.

4 Hållbar tillväxt
Utvecklande boendemiljöer och gott företagsklimat
Hela Nyköpings kommun ska ges förutsättningar att växa hållbart. En balans i
tillväxt mellan centralorten och mindre tätorter/landsbygd är eftersträvansvärt.
Förtätning, omvandling och utveckling av redan bebyggd mark är
grundläggande principer för tätorters hållbara tillväxt. Det ger bättre utnyttjad
infrastruktur och underlag för förbättrad kommersiell och kommunal service
och kollektivtrafikförsörjning samt förutsättningar för socialt utsatta områden
att utvecklas. Med tillväxten följer att transportbehovet måste lösas på ett mer
yteffektivt sätt. Utveckling av nya, hållbara boendemiljöer kännetecknas av
blandad bebyggelse av hög kvalitet med olika upplåtelseformer och
mötesplatser för alla med närhet till park och natur.
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Byggandet av Ostlänken påverkar Nyköpings tillväxt och bidrar till att göra
kommunen till en integrerad del av Stockholm Mälardalen. En fortsatt
planeringsförutsättning är att befolkningen ökar med ca 700 invånare per år.
Planläggning i kommunen görs utifrån faktisk efterfrågan och marknad. På
motsvarande sätt ska näringslivets behov av expansion och omflyttning
möjliggöras genom strategisk planering och aktiva markförvärv där ett bra
företagsklimat med god rådgivning och snabb myndighetshandläggning är en
förutsättning.
Det lokala företagandet ska finnas det enkelt att starta, driva och utveckla
företag i Nyköping. Med en utvecklad dialog mellan kommun och näringsliv blir
det attraktivt att driva företag i Nyköping.

5 Grön omställning
Omställning och hållbar utveckling
Kommunens Klimat- och energistrategi med tillhörande klimatmål ger
vägledning för hur kommunen uppnår en hållbar utveckling med minskande
klimatpåverkande faktorer. Målet är minskade utsläpp av växthusgaser,
effektivare energianvändning, trygg energiförsörjning och omställning till
förnybar energi. Med ett strategiskt vattenvårdsarbete ska också
vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden i sjöar, åar och Östersjön
stärkas tillsammans med den kemiska statusen. All kommunal verksamhet ska
bedrivas i giftfria miljöer. Förutom det egna klimatarbetet, ska kommunen även
vägleda företag och medborgare att göra miljövänliga och hälsosamma val i
vardagen.

6 Social sammanhållning
Trygg kommun med stor delaktighet
Alla som bor i Nyköpings kommun ska känna att kommunen arbetar aktivt
med social sammanhållning inom alla verksamheter. Nyköpingsbon ska
uppleva att Nyköping är en trygg kommun att bo i och att en god folkhälsa är
något kommunen strävar efter. Nyköpingsbon ska uppleva att Nyköping
erbjuder ett rikt kultur- och fritidsliv där alla kan vara delaktiga oavsett ålder,
kön, etnicitet, funktionsvariation, sexuell identitet eller religion. Nyköpingsbon
ska även känna att man kan påverka den vardag som man är en del av och
uppleva att åsikter och förslag behandlas med respekt och förtroende.
Goda resultat i skolan bygger förutsättningar för barn och unga att växa upp till
trygga och kompetenta vuxna som tar aktiv del i såväl arbetslivet som ett
aktivt fritids- och föreningsliv.

7 Kommunal organisation
Attraktiv arbetsplats och bra kommunal service
För att möta ökade leveranskrav, tillväxten och digitaliseringens möjligheter
krävs nya grepp och perspektiv på arbetets organisation och genomförande.
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Utrymme skapas för att driva en sådan utveckling parallellt med behovet av en
formaliserad samordning av verksamheterna utifrån ett koncernperspektiv. För
det behövs rätt och breddad kompetens, strukturer och arbetsprocesser med
klara besluts- och rapporteringsvägar samt ett tydligt ledarskap på alla nivåer.
För att vara en attraktiv arbetsgivare ska det finnas tydliga samband mellan
mål, uppdrag och aktiviteter samt prestation och resultat. Kontinuerlig
arbetsplatsutveckling utifrån värdegrund och medarbetarpolicy med fokus på
effektivitet och kvalitet är därför nödvändigt. Som arbetsgivare är kommunen
ett föredöme i mångfald, jämställdhet och integration och kännetecknas av
professionellt bemötande och kreativitet.

8 Hållbar ekonomi
Långsiktig och kostnadseffektiv förvaltning
Alla som bor i Nyköpings kommun ska känna att kommunen tar hand om
ekonomin så väl att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett
gott liv.
Kommunen ska använda, vårda och underhålla sina mänskliga och materiella
resurser för att skapa långsiktigt hållbara värden. Det ska finnas en långsiktig
planering och en god medvetenhet om kommunens ekonomi och en vilja inom
hela organisationen att vara med att bidra till att den utvecklas i rätt riktning.
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