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1 Svar på motion om efterhandsreglerad ersättning inom 

omsorgen 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden inklusive 

yttrande 
- Motion 

 
 

KK17/406 2019-09-23 

2 Svar på motion om att modernisera åskådliggörande av de 
förtroendevalda 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Motion 

 
 

KK17/713 2019-09-23 

3 Svar på motion om allmän förskola för alla genom att 
Nyköpings kommun verkar för att alla barn som fyllt tre år 
deltar i den allmänna förskolan 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag Barn- och ungdomsnämnden 

inklusive yttrande 
- Motion 

 
 

KK17/756 2019-10-21 

4 Delårsbokslut Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund 2019 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag Nyköping-Oxelösunds 

vattenverksförbund 
- Delårsbokslut 

 
 
 
 
 

KK19/705 2019-12-02 
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5 Utökning av verksamhetsområde för allmänt vatten, spillvatten 
och dagvatten 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 
- Bilagor 

 
 

KK19/595 2019-12-02 

6 Taxa för sotningsverksamhet 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 
- Förslag till taxa 
- Bilaga 

 
 

KK19/688 2019-12-02 

7 Taxa för brandskyddskontroll 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 
- Förslag till taxa 

 
 

KK19/687 2019-12-02 

8 Taxa för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
planverksamhet 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 
- Förslag till taxa  

 
 

KK19/689 2019-12-02 

9 Obesvarade motioner till och med 2019-09-26  
 

- Listor 
 
 

KK19/1  

10 Obesvarade medborgarförslag till och med 2019-09-26 
 

- Listor 
 
 

KK19/1  

11 Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag Barn- och ungdomsnämnden 
- Förslag till avgifter 

 

KK19/628 2020-01-27 
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12 Konstpolicy för Nyköpings kommun 

 
- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 
- Förslag till policy 

 
 

KK19/564 2020-01-27 

13 Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 
- Förslag till policy 

 
 

KK19/565 2020-01-27 

14 Bildande av bolag för option i samband med förvärv av 
fastigheter för genomförande av Nyköpings resecentrum  
 

- Tjänsteskrivelse 
- Förslag till bolagsordning 
- Förslag till ägardirektiv 

 
 

KK20/70 2020-01-27 

15 Revidering av bestämmelser för kommunens 
integrationspriser 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag Kompetens och 

arbetsmarknadsnämnden 
- Förslag till bestämmelser 

 
 

KK19/782 2020-01-27 

16 Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
enligt livsmedels- och foderlagstiftning 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 
- Förslag till taxa  

 
 

KK19/795 2020-01-27 

17 Taxa för parkering 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 
- Förslag till taxa 

 
 
 
 
 

KK19/753 2020-01-27 



  4(4) 
  

18 Avgift för ej avbokade besök inom hemtjänsten 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden 

 
 

KK19/791 2020-01-27 

19 Uppdrag gällande förvärv av inkråm i Nyköping Vattenkraft AB 
 

- Tjänsteskrivelse 
 
 

KK20/68 2020-01-27 

 
MEDBORGARFÖRSLAG 
 
MOTIONER 
 
INTERPELLATIONER 
 
FRÅGOR 
 
VALÄRENDEN 
 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 
 
 
Kallelsen finns att tillgå på kommunens hemsida 
 
https://nykoping.se/kommun--politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/ 
 

 
 
 
Carl-Åke Andersson   Johanna Sterner 
Ordförande    Sekreterare 
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Svar på motion om efterhandsreglerad ersättning 

inom omsorgen 

Bakgrund 

Rubricerad motion väcktes av Sofia Hallgren Remnert (L), Marianne Nordblom 

(L) och Johan Munthe vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-13. 

Motionärerna vill att Nyköpings kommun inför ett direktiv om att ge privata 

omsorgsföretag, likt skolan, en efterhandsreglerad ersättning för kommunala 

underskott som täcks upp av kommunen för att ge samma förutsättningar till 

alla aktörer. Eftersom kommunerna har möjlighet att föra över underskott till 

nästkommande år menar motionärerna att bidrag inte lämnas likvärdigt till 

privat och kommunal utförare vilket skapar en ojämlik hemtjänst där privata 

utförare får sämre villkor som kan leda till snedvriden konkurrens. 

Ärendet har behandlats vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-

05-23. 

Enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) ska ersättning till utförare 

vara känd i förväg och en efterhandsreglering strider därmed mot denna lag. 

Det medför att det i detta avseende inte går att jämföra med regleringen enligt 

Skollag (2010:800), där det fastslås att bidrag ska lämnas på lika villkor och 

att fristående aktörer måste kompenseras för eventuella extra medel till 

kommunal verksamhet. 

Konkurrensverket konstaterar att det är svårt att uppnå konkurrensneutralitet 

inom LOV-verksamhet då det inte går att bortse från att kommunen har ett 

större ansvar än privata utförare med dygnet runt ansvar och sistahands 

ansvar om en privat utförare inte uppfyller sina åtaganden, detta innebär 

också högre kostnader. 

Under de senaste åren har villkoren för samtliga hemtjänstutförare förbättrats. 

2017 höjdes ersättningen kraftigt och 2018 beslutades att årligen reglera 

ersättningen enligt omsorgsprisindex (OPI). Från den 1 juni 2019 genomförs 

ytterligare förändringar som gagnar utförarna. Den största förändringen 

innebär en ny definition av landsbygd., vilket innebär att den högre 

ersättningsnivån kommer att betalas ut för all tid utanför Nyköpings centralort. 
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Förslag 

Sammanfattningsvis kan konstateras att ansvaret hos kommunen är av en 

annan karaktär än de privata utförarnas och att detta innebär högre kostnader 

för den kommunala verksamheten. Ansvaret är således inte jämlikt och det är 

därför inte orimligt att argumentera för att kommunen inte kompenserar privata 

utförare för överförande av underskott till nästkommande år. Lagstiftningen 

skiljer sig även åt vad gäller regleringen i Skollag och LOV, där det för 

skolverksamhet finns tydlig reglering gällande kompensation för eventuella 

extra medel till kommunal verksamhet, denna reglering saknas i LOV. Mot 

bakgrund av detta föreslår kommunledningskansliet att motionen avslås. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen samt, 

att därmed anse den besvarad. 

 

 

Peter Knutsson  

Biträdande tf. kommundirektör  

  

  Anna-Karin Lindblad 

  Tf. kommundirektör 

 

Beslut till: 
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Svar på motion om att modernisera 

åskådliggörandet av de förtroendevalda 

Bakgrund 

Rubricerad motion väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-14 

av Thom Zetterström (SD). Motionären föreslår att informationen på 

kommunens hemsida om kommunfullmäktiges ledamöter omarbetas för att 

inkludera en digital version av den informationstavla som visar de 

förtroendevalda i stadshuset. Det föreslås även att dagens informationstavla i 

stadshuset över de förtroendevalda byts ut till en digital informationstavla, som 

då visar samma nya sida som på kommunens hemsida över de 

förtroendevalda och uppdateringar behöver endast ske på ett ställe och 

digitalt. 

Förslag 

På Nyköpings kommuns externa websida finns en lättillgänglig sökfunktion 

innehållande kontaktuppgifter och information om kommunfullmäktiges 

ledamöter och ersättare samt politiska uppdrag och tillhörande foto på den 

förtroendevalda. Funktionen ”Sök politiker” är kopplad till kommunens 

förtroendemannaregister och uppdateras kontinuerligt. 

Kommunikationsenheten ser just nu över stadshusets entré i syfte att 

digitalisera informationen och göra entrén mer tilltalande för besökaren. 

Det är givetvis viktigt att allmänheten har kännedom om och kan ta del av 

information som rör de förtroendevalda i kommunen. Då det finns en funktion 

på webben som på ett bra sätt möjliggör för allmänheten att få information om 

de förtroendevalda med tillhörande fotografi bedöms det inte med nuvarande 

ekonomiska situation försvarbart att avsätta ytterligare medel för att utveckla 

den typ av digitala lösning som motionärerna förespråkar. Mot denna 

bakgrund föreslår därför kommunledningskansliet att motionen avslås. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen, samt 

att därmed anse den besvarad 

 

 

Peter Knutsson  

Biträdande tf. kommundirektör  

 Anna-Karin Lindblad 

Tf. kommundirektör 
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Svar på motion om att Nyköpings kommun ska 

verka för att alla treåringar ska delta i allmän 

förskola 

Bakgrund 

Rubricerad motion väcktes av Sofia Remnert (L) vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2017-11-14. Motionären vill att Nyköping verkar för att alla barn 

som fyllt tre år deltar i den allmänna förskolan. Motionären motiverar förslaget 

med att det finns stora vinster med att tidigt delta i pedagogisk verksamhet för 

till exempel tidig träning i språk, läs- och skrivkunskaper samt social träning i 

form av till exempel turtagning och konfliktlösning. Detta ger enligt motionären 

vinster i skolan och ger en möjlighet för lärare att anpassa undervisningen för 

en mer kunskapsmässigt homogen grupp i förskoleklass och som ger alla 

barn möjlighet att redan tidigt kunna utvecklas till sin fulla potential.  

Barn- och ungdomsnämnden har behandlat motionen vid sammanträde 2019-

06-04. 

I motionen omnämns aktivt skolval, något som inte tillämpas i Nyköpings 

kommun såsom motionen beskriver. En förändring som skett sedan motionen 

skrevs är att förskoleklassen blivit obligatorisk. 

Allmän förskola omfattar alla barn från höstterminen det år de fyller 3 år och 

innebär 15 timmar per vecka och maximalt 525 timmar under höst- och 

vårterminen. Placeringen följer skolans läsårstider vilket innebär att barnet är 

ledigt under loven på samma sätt som en elev i skolan. Denna tid är avgiftsfri. 

Alla barn i Nyköpings kommun får när de fyller tre år skickat till sig en kallelse 

till allmän förskola. Alla treåringar deltar dock inte, vilket kan medföra att barn 

får olika förutsättningar inför skolstart. Nyköpings kommun följer dock 

riksgenomsnittet vad gäller andelen barn som inte deltar i allmän förskola, 

vilket är cirka 5 %. 
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Förslag 

Kommunledningskansliet delar motionärens uppfattning att förskolan är en 

viktig plattform för barns utveckling, både språkligt och socialt som kan ha 

stora fördelar inför framtida skolgång. Idag kallas samtliga treåringar i 

Nyköpings kommun till allmän förskola genom utskick till vårdnadshavare. Mot 

bakgrund av att det endast är en liten andel av barnen som har rätt till allmän 

förskola som inte deltar föreslår kommunledningskansliet att i nuläget inte 

lägga ytterligare resurser på en utredning av de underliggande orsakerna till 

att inte samtliga barn deltar. Däremot kan det vara värdefullt att vid 

exempelvis framtida kommunikativa insatser gentemot bland annat 

vårdnadshavare, överväga hur kommunen kan förmå fler barn att delta i 

allmän förskola samt att då försöka undersöka underliggande anledningar till 

att inte alla vårdnadshavare väljer att låta sina barn delta i allmän förskola. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen samt, 

att därmed anse den besvarad. 

 

 

Anna-Karin Lindblad  

Tf kommundirektör  

  

 Peter Knutsson 

 Biträdande tf kommundirektör 

 

Beslut till: 

 

 



MÖTESPROTOKOLL
Barn- och ungdomsnämnden Mötesdatum

2019-06-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57

Svar på motion ”Allmän förskola för alla som fyllt tre år i den 
allmänna förskolan” (KK17/756) 
(BUN19/62)

Ärende i korthet  

Barn- och ungdomsnämnden har fått en begäran om yttrande över Liberalernas 
motion ”Allmän förskola för alla” där de vill att Nyköping verkar för att alla barn 
som fyllt tre år deltar i den allmänna förskolan, 525 timmar per år, se bilaga till 
tjänsteskrivelse.

Barn- och ungdomsnämnden är av samma uppfattning att förskolan ger en god 
språklig och social träning vilket främjar framtida skolgång. Med detta som 
bakgrund anser nämnden att det kan vara värt att ytterligare undersöka orsakerna till 
att inte alla föräldrar väljer att låta barnen gå i allmän förskola.

I motionen står ”det är något som kommer att spela ännu större roll när 
förskoleklassen blir obligatorisk” samt att ”genom att erbjuda förskola till alla på 
samma sätt som man idag erbjuder den frivilliga förskoleklassen”. Från och med 
2018 är förskoleklassen obligatorisk.

Det nämns i motionen ”att aktivt val av förskola ger en fingervisning om hur det 
kommande aktiva skolvalet kommer att gå till”. Aktivt val av förskola finns redan då 
vårdnadshavare uppger ett par alternativ när de ansöker om plats. I Nyköpings 
kommun tillämpas ej aktivt skolval såsom motionen beskriver.

Barn- och ungdomsnämnden avstyrker motionen ”Allmän förskola för alla” men 
anser att det kan vara värt att ytterligare undersöka orsakerna till att inte alla föräldrar 
väljer att låta barnen gå i allmän förskola.

  

Sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman och divisionschef svarar på nämndens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Jessica Johansson (L), Petter Söderblom (M) och Anders 
Eriksson (C).

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
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MÖTESPROTOKOLL
Barn- och ungdomsnämnden Mötesdatum

2019-06-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
att anta yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-04-29.
Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum 

2019-12-02 

Justerandes signatur 

KS § 284 Dnr KK19/705 

Delårsbokslut Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 2019 

Delårsbokslut för Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund 2019 har tagits 

fram av förbundets direktion, och har överlämnats till medlemskommunerna 

för godkännande i respektive Kommunfullmäktigeförsamling. Vid revisionens 

granskning av delårsbokslutet framkom en del brister, vilket lett till att 

förbundets direktion antagit ett reviderat delårsbokslut, som nu ligger som 

förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna delårsbokslut för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 

2019. 

Beslut till: 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Delårsbokslut Nyköping-Oxelösunds 

Vattenverksförbund 2019 

Delårsbokslut för Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund 2019 har tagits 

fram av förbundets direktion, och har överlämnats till medlemskommunerna 

för godkännande i respektive Kommunfullmäktigeförsamling. Vid revisionens 

granskning av delårsbokslutet framkom en del brister, vilket lett till att 

förbundets direktion antagit ett reviderat delårsbokslut, som nu ligger som 

förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna delårsbokslut för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 

2019. 

Anna-Karin Lindblad  

tf Kommundirektör  

  

 Peter Knutsson 

 bitr. tf. Kommundirektör 

 

Beslut till: 

Kommunfullmäktige 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 org nr 222000–
0182 lämnar härmed följande berättelse över förvaltningen de första åtta månaderna 
av räkenskapsåret 2019. 
 
DIREKTIONEN (styrelsen) 
Direktionen har utsetts av kommunernas fullmäktige för 20190101 – 20221231 och 
utgörs av följande ledamöter 
 
för Nyköping  
 
Ordinarie Ersättare 
Carl-Åke Andersson (S) Ordförande Ylva Franzén   (MP)  
Linda Forså (S) Eva Andersson (C) 
Tommy Jonsson (M) Lars Lundqvist  (KD  
   
 
för Oxelösund 
Tommy Karlsson (S) vice Ordförande Inge Ståhlgren     (S) 
Stefan Andersson (M) t.o.m  20190515 Tapio Helminen   (M) t.o.m 2090515 
Tapio Helminen (M) fr.om. 20190515 Stefan Andersson(M) fr.om.20190515 
 
 
Revisorer har utsetts av kommunernas fullmäktige för 20190101 – 20221231 och 
utgörs av 
 
för Nyköping 
 
Ordinarie  Ersättare 
Göran Silfverling (L) Christer Gustavsson (S) 
 
för Oxelösund 
 
Ordinarie  Ersättare 
Eva Asthage (M) Mayvor Lundberg (S) 
 
 
ARBETSORGANISATION 
 
Genom avtal med Nyköpings kommun har personal och administrativa funktioner 
tillhandahållits i form av verksamhetschef, ekonom, registrator och sekreterare. 
Driftansvarig och Driftpersonal har tillhandahållits av Nyköping vatten. 
 
Lönehantering, ekonomi- och kassafunktion har utförts av kommunledningskontroet i 
Nyköpings kommun.  
 
Nyköpings kommun har haft bekymmer med att leverera personella resurser enligt 
avtal, vilket medför att en del av NOVFs planerade investeringar kan komma att 
skjutas framåt i tiden. NOVF ser över möjligheter att anställa egen personal. 
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VERKSAMHET 
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund har försörjt Oxelösunds kommun, 
Nyköpings tätort, Buskhyttan, Enstaberga, Jönåker, Nävekvarn, Sjösa, Skavsta, 
Stigtomta, Svalsta, Vrena samt några enskilda abonnenter med dricksvatten från 
Högåsens vattenverk. Även några råvattenkunder finns. 
 
Ny Förbundsordning och nytt Reglemente för NOVF beslutade direktionen om under 
våren och de planeras att tas i kommunerna i början på hösten. 
 
Under hösten kommer NOVF ta beslut om att anställa egen drift- och 
utredningspersonal för att säkerställa resurser till verksamheten. 
 
Utredning för ny råvattenledning har pågått och projektering samt förfrågningsunderlag 
planeras klart under hösten. 
 
Utredningar och diskussioner gällande vägval för ytterligare reningsprocesser utreds 
vidare. Fler pilotförsök planerar NOVF att ta fram för beslut under hösten.   
 
Direktionen har under den Direktionsdag som hölls i mars 2019 gått igenom 
verksamheten med den nya styrelsen och diskuterat mål och strategier för kommande 
år. 
 
Produktion av dricksvatten har skett med något lägre leveransvolym än prognos under 
de första 6 månaderna men den variationen kommer troligtvis att jämna ut sig till 
årsskiftet. 
 
Under våren tog direktionen beslut om att inför 2020 behålla nuvarande taxa på 5kr/ till 
kommunerna.  För avtalskunderna på dricksvatten beslutades en höjning med 1,50 
kr/m3 och för avtalskunderna på råvatten beslutades en taxa på 5kr/ m3 
 
Ökad leveranssäkerhet 
Undersökningar för ny reservvattentäkt har under våren och sommaren inneburit 
framtagande av material till Mark- och miljödomstolen för att ansöka om provförsök.  
 
Nya brunnar har ökat kapaciteten under våren vid Högåsens vattenverk.  
 
Utredning med infiltrationsförsök för ny damm har utförts under våren och vidare planering av 
en utökning av infiltrationsyta planeras under hösten.  
 
Utredning gällande ny lågreservoar med tillhörande leveransledning har pågått under våren 
och planeras att fortsätta under hösten. 
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Redovisning från Investeringsplanen 2019 
 
Kameraövervakning 
Kameror installerades under våren, och är i drift. 
 
Sandtvätt 
En sandtvätt planeras att provköras under sensommaren. Under kommande år planeras en 
inkörning av resurser till sandtvättsanläggningen.   
 
Underhållsåtgärder 2019 
Underhållsarbeten har skett på ledningsnätet på västra brunnsområdet i samband med 
ledningsdragningar till de ny etablerade brunnarna.  
 
Flera av investeringarna som NOVF står inför är långa projekt där många faktorer 
spelar in. Det är därför svårt att flera år i förväg planera in exakt vilket år det kan vara 
färdigställt. Det krävs en ökad personalstyrka till de utredningar som behöver göras för 
att hålla tidplanen.  
 
 
 

INVESTERINGAR 2019-2021
Ack utfall 
tom 2018

 
utfall 
tom 
2019083

Budget 
2019

prognos 
2019

plan 
2020 plan 2021

Total 
investering
sbudget

UTREDNING JÄRN OCH MANGAN 283
NY RENINGSPROCESS 0 X X X X X
SANDTVÄTT 2 500 X X X
UTREDNING FÖRNYELSE FYRSJÖLEDNING 942 676 X X
FÖRNYELSE FYRSJÖLEDNING X X X X
ÖKAD UTTAGSKAPACITET Ö8, V8,V9 3835
UTBYGGNAD RADIOKOMMUNIKATION 2029
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2018
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2019 200 X
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2020 X
PRIORITERAD LEDNING X
KAMERAÖVERVAKNINGSSYSTEM 496 X X X
LÅGRESERVOAR MED SUGLEDNING X X X

7 089 3 872 10 500 11 300 50 000 73 000 132 500  
 
Framtid 
Både torka och skyfall är händelser som inträffar runtomkring oss och kan påverka 
vattenkvaliteten och vattentillgången. Verksamheten ser inget kortsiktigt problem med 
låga nivåer i Yngaren. Grundvattennivåerna mäts genom grundvattenrör för att 
upptäcka större förändringar. Samarbete sker med de båda kommunerna där en lokal 
nödvattenplan är under framtagande. Det pågår även ett arbete på regional nivå i 
sammarbete med Länsstyrelsen, vattenleverantörer och kommuner i regionen. Arbetet 
ska utmynna i en regional vattenförsörjningsplan och ingår i Eu:s mål för 
vattendirektivet.  
 
Direktionen har ett aktivt säkerhetstänk och verksamheten kommer att fortsätta 
utvecklas för att minimera risker för avsiktliga och oavsiktliga händelser.  
 
Arbetet med att lokalisera en reservvattentäkt kommer att fortsätta. Det är ett 
långsiktigt arbete som kommer att ta flera år att förverkliga även efter att vi hittat ett 
lämpligt uttagsområde.  Olika alternativ för en reservvattentäkt kommer att utredas. 
Reservvattentäkt med grundvatten och konstgjord infiltration är huvudspåret men 
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verksamheten kommer fortsätta lyfta frågan gällande möjligheter för inducerad 
infiltration och ytvattenverk.  
 
En ändamålsenlig användning av vattenverksbyggnaden planeras vidare, rensning 
och sortering pågår samt arkivering av äldre material.  
 
För att säkerställa och öka kapaciteten för leverans av vatten planeras de närmaste 
åren nya brunnar på brunnsområdena, utbyggnad av lågreservoar och 
infiltrationsdammar samt en ny ledning från Fyrsjö.  
 
Inom 8 – 10 år planeras förnyelse av minst 50 % av överföringsledningarna. 
 
Elkostnaderna kommer att öka med ca 500 tkr då ett nytt elavtal tecknades. 
Marknadspriserna på el har ökat markant sedan tidigare fastavtal tecknades.  
 
NOVF ser ett utökat lånebehov under 2020 för att täcka kommande 
investeringar för ny råvattenledning och nylågreservoar. 
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MÅL OCH UPPFÖLJNING 
Uppdraget för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund är att: 
 
”Till låg kostnad och med hög säkerhet, leverera dricksvatten av hög kvalitet till 
Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun” 
 
Målen för NOVF 2019 är: 

MÅL Aktivitet Uppföljning Kommentar 
God ekonomisk 
hushållning 
 
Hållbar ekonomi 

Resultat följer 
budget 
 
100% 
egenfinansiering 
av driftskostnader 
 
 
Kostnadseffektiv 
verksamhet 

Resultaträkning i 
årsbokslut 
 
Vattenavgifterna 
ska finansiera 
driftkostnaderna 
 
 
Total 
kostnad/levererat 
vatten ska inte 
överstiga 5 kr/m3 

Följs upp vid 
årsbokslut. 
 
Delårs 
uppföljningen 
visar att målen 
hålls likaså 
prognosen för 
2019  
 
Prognosen för 
2019 hålls 

God vatten-
kvalité 

Utveckling av 
vattenprovtagning 

Årsredovisning 
 
 

Följs upp vid 
årets slut  
 
 
 

Ökad leverans- 
säkerhet 

Etablera 
reservvattentäkt 
 
Förnyelse 
huvudvattenlednin
gar 

Rapportering till 
direktionen 
 
Förnyelse av 
huvudvattenleding
ar planeras att i 
genomsnitt förnya 
2% år  

Målet uppfyllt. 
 
 
Målet uppfyllt 
Utredning pågår 
enligt 
förnyelseplan 

Framtidsplanerin 
g/Utveckling av 
mål 

Direktionsdag  Årsredovisning Följs upp vid 
årsbokslut 
 

Underhållsplan Planerade arbeten 
utförs 
 

Rapportering till 
direktionen 

Målet uppfyllt.  

Investeringsplan Utredningar utförs 
så att planen kan 
följas 

Rapportering till 
Direktionen 

Målet är uppfyllt 

 
God ekonomisk hushållning 
Det övergripande målet för kommunala verksamheter är ”god ekonomisk hushållning”. NOVF 
har under våren arbetat med de mål och ekonomisk planering för de projekt som ligger i 
budgetplanen. 
 
God vattenkvalitet 
Kemisk och biologisk status analyseras enligt provtagningsplan och är godkända enligt 
Livsmedelsverkets regelverk. Ny provtagningsplan framtagen våren 2019. 
 
Ökad leveranssäkerhet 
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Fortsatt utredning för etablering av reservvattentäkt pågår enligt plan.  
Utredning gällande lågreservoar och ny infiltrationsyta pågår. 
Ledningsförnyelse sker enligt plan, under 2019 pågår utredning för framtagande av underlag 
till Fyrsjöledningen.  
Utveckling av mål  
Direktionsdag med fokus på verksamhet 2019 hölls i mars. 
 
Underhållsplan 
Arbeten och uppföljningar pågår enligt plan 
 
Investeringsplan   
Investeringsplanen följs så när som på sandtvätten som ligger efter i tidsplaneringen och 
utökning av Radiokommunikation. Utredningar Fyrsjöledning och Lågreservoar har blivit 
något dyrare än prognos har  
 
NYCKELTAL 
Nyckeltal 2016-08-31 2017-08-31 2018-08-31 2019-08-31 Prognos 

2019-12-31 
Levererat dricksvatten till Nyköping, m3 2 325 430 2 230 460 

 
2 314 480 

 
2 202 767 3 400 000 

Levererat dricksvatten till Oxelösund, 
m3 

922 650 885 440 
 

982 030 970 560 1 400 000 

Elkostnad/m3 levererat dricksvatten, 
kr/m3 

0,58 0,52 0,70 0,48 0,63 

Energiförbrukning för produktion, kWh 2 188 048 2 027 934 2 745 702  2 014 932 3 100 000 
Energikostnad för produktionen, kr 1 269 067 1 607 833 2 320 803 1 525 102 3 000 000 
Energiförbrukning/levererad m3 dricks-
vatten, kWh/m3 

0,67 0,65 0,83 0,63 0,65 

Soliditet i %. Eget kapital i förhållande 
till totala tillgångar 

43 36 49 56 56 
 

 
 
RESULTATRÄKNING 
 
Utfall 
Delårets utfall visar att det egna kapitalet har ökat med ca 6 mnkr på grund av det tillika 
positiva resultatet i delåret. 
 
Det positiva delårsresultatet är en följd av de ökade intäkterna i och med avgiftsökningen år 
2017 till 5 kr/m3.  
Kostnaderna fram till delåret har varit något lägre mot budget för den löpande 
verksamheten. Det beror främst på att några av de planerade utredningskostnaderna 
kommer senare i höst, likaså några av de planerade underhållsarbetena.  
 
Den ekonomiska strategin för en ekonomiskt hållbar verksamhet bygger på att ha en 
driftsekonomi som täcker kostnader för de förstudier och utredningar som krävs för 
kommande investeringar. NOVF står inför ett behov att bygga ut reningsprocessen för att 
klara kraven ur livsmedelssynpunkt och ur miljösynpunkt driva en för framtiden hållbar 
anläggning. 
Likaså behöver NOVF bygga upp en hållbar ekonomi för att klara amorteringar på de lån 
som finns och som kommer att behövas framöver.  
 
Finanskostnaderna är lägre än budget då ränteläget är lägre än budgeterat för lånet till 
kommunen på 20 mnkr. 
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Helårsprognos 
Intäkterna är enligt budget då kommunerna har förbrukat den mängd vatten som var 
planerad i budget. Över åren kan variationerna på lägre och högre uttag vara svåra att 
förutse.  
 
Räntorna förväntas fortsätta ligga lägre än budget. 
 
Helårsprognosen för 2019 på ca +6 mnkr som ska ombokas i eget kapital för kommande 
investeringsprojekt avseende bland andra ny reningsprocess. Utredning pågår för detta och 
kommer att fortsätta utredas under planperioden. 
 
Balanskravsresultatet uppnås utifrån helårsprognosen. Inga justeringar för reavinster 
kommer att göras.     
 
Nyköping/Oxelösund 2019-09-19 
 
 
Carl-Åke Andersson Tommy Karlsson 
 
 
Linda Forså 
 
 
 
 Tapio Helminen 
Lars Lundqvist 
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Budget och prognos      

Utfall 2019-08-31 Budget 2019 Prognos 2019 
VERKSAMHETENS 
INTÄKTER      

Försäljning vatten 16 160 24 100 24 100  

     VERKSAMHETENS 
KOSTNADER 
Produktion -6 926 -14 500 -12000 
Driftprojekt -1 222 -3 000 -3000 
Avskrivningar -1 989 -3 500 -3 000  

     

FINANSIELLA INTÄKTER 0 5 0 
 

      

FINANSIELLA KOSTNADER  -161 -410 -250 
 

     
ÅRETS RESULTAT 5 862 2 695 5850 
Avsättning av resultat till ny 
reningsprocess                      -5 862 -2 695 -5 850 

TOTALT 0 0 0 
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RESULTATRÄKNING    
    
Belopp i Tkr Not 2019-08-31 2018-08-31 

     

Verksamhetens intäkter 1 16 160 16 057 

Verksamhetens kostnader 2 -8 148 -8 239 

Avskrivningar  -1 989 -1 703 

Verksamhetens nettokostnader  6 023 6 115 
     

Finansiella intäkter  0 0 

Finansiella kostnader  -161 -124 

Resultat före extraordinära poster  5 862 5 991 
     

Extraordinära intäkter/kostnader  - - 

Årets resultat  5 862 5 991 
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BALANSRÄKNING     
Belopp i Tkr Not 2019-08-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader, mark och markanläggningar 3 47 471 47 351 

Inventarier 4 7 323 5 659 

Summa anläggningstillgångar  54 794 53 010 
     

Omsättningstillgångar     

Fordringar 5 481 17 668 

Kassa och bank  13 382 53 

Summa omsättningstillgångar  13 864 17 721 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  68 658 70 731 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

 Not 2019-08-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL 6    

Ingående eget kapital  32 578 24 307 

Årets resultat  5 861 8 271 

Summa eget kapital  38 439 32 578 
     

Avsättningar     

     

Skulder     

Långfristiga skulder 7 20 000 20 000 

Nyköpings Kommun (Koncernkontokredit) 8 0 0 

Kortfristiga skulder 9 10 219 18 152 

Summa skulder  30 219 38 152 
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  68 658 70 731 
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PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  Inga Inga 

 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
 
- Vattenverksförbundet följer samma redovisningsprinciper som Nyköpings Kommun, dvs 
redovisningen bygger till största delen på lagen om kommunal redovisning, 
rekommendationer från Svenska kommunförbundet och Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). 
 
- En investering klassificeras som en anläggningstillgång när den har en ekonomisk livslängd 
på minst tre år och en totalkostnad på lägst 20 tkr. Anläggningstillgångar redovisas till 
bokförda värden d v s anskaffningstillgångar minus verkställda avskrivningar och 
nedskrivningar. 
 
- Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad 
ekonomisk livslängd. Ett arbete har gjorts och en modell är framtagen gällande 
komponentavskrivningar. En genomgång är gjord av alla anläggningar och 
komponentindelning fastställd för respektive anläggning. Däremot saknar kommunen 
fortfarande ett systemstöd för detta vilket gör att NOVF får invänta det för att fullt ut börja 
tillämpa denna metod. Huvudprincipen för komponentavskrivningar är att den kommer nyttjas 
framåtriktat dvs. att komponentindelning och avskrivning baseras på befintligt bokfört värde 
samt återstående avskrivningstider. 
 
 

Avskrivningstider: 
   

Markanläggningar  20 – 40 år  

Byggnader  33 år   
Inventarier  10 – 20 år  

 
 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 
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NOTER  2019-08-31 2018-08-31 

 
    

Not 1 - Verksamhetens intäkter     

Va-intäkter  16 000 16 000 

Övriga rörelseintäkter  160 57 

Verksamhetens intäkter  16 160 16 057 
 

    
Not 2 - Verksamhetens kostnader  2019-08-31 2018-08-31 

Energikostnader  -1 561 -1 750 

Övriga externa kostnader  -3 876 -4 324 

Kostnader för personal (Inhyrd fr Nyk kom)  -2 192 -1 710 

Vattenverkschef   -405 -343 

Styrelse- & Årsarvode inkl arb.giv.avg  -114 -112 

Verksamhetens kostnader  -8 148 -8 239 
 
 
 

 2019-08-31 2018-12-31 

Not 3 - Byggnader och mark, markanläggningar    

Byggnader     

Ingående anskaffningsvärde  11 051 11 051 

Årets investering  0 0 

Ackumulerat anskaffningsvärde   11 051 11 051 
     

Ingående avskrivningar  -2 725 -2 391 

Årets avskrivning enligt plan  -223 -335 

Ackumulerade avskrivningar  -2 948 -2 726 

Bokfört värde byggnader 
 

8 103 8 326 

 
    

Mark     

Ingående anskaffningsvärde  492 492 

Årets investering  0 0 

Ackumulerat anskaffningsvärde  492 492 

Bokfört värde mark 
 

492 492 
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NOTER 
 
Markanläggning 

 2019-08-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärde  63 350 57 175 

Årets investering  3 280 6 175 

Försäljningar/ Utrangeringar  - - 

Omklassificering  -1 608 - 

Ackumulerat anskaffningsvärde  65 021 63 350 
 

    
Ingående avskrivningar  -24 819 -23 083 

Justering av ing. avskrivning  0 0 

Årets avskrivning enligt plan  -1 326 -1 736 

Försäljningar/ Utrangeringar  0 0 

Ackumulerade avskrivningar  -26 145 -24 819 

Bokfört värde markanläggning 
 

38 876 38 532 

 

SUMMA Byggnader, mark och markanläggningar 47 471 47 351 

 
 
 
  
 

 2019-08-31 2018-12-31 
 

    
Not 4 - Inventarier     

Inventarier     

Ingående anskaffningsvärde  15 721 14 842 

Årets investering  496 879 

Försäljningar/ Utrangeringar  - - 

Omklassificering  1 608  

Ackumulerat anskaffningsvärde  17 825 15 721 

      

Ingående avskrivningar  -10 062 -9 571 

Årets avskrivning enligt plan  -439 -491 

Försäljningar/ Utrangeringar  - - 

Ackumulerade avskrivningar  -10 501 -10 062 

SUMMA Inventarier  7 323 5 659 
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NOTER 
 
  2019-08-31 2018-12-31 

Not 5 - Omsättningstillgångar    

Kundfordringar  56 15 579 

Redovisning moms  346 249 

Upplupna intäkter/ förutbetalda kostnader  43 1 571 

Övrigt  36 268 

Fordringar  481 17 668 
 

    
Not 6 - Eget Kapital     

Ingående eget kapital  32 578 24 307 

Årets resultat  5 861 8 271 

Eget kapital  38 439 32 578 
 
 
 
Not 7- Långfristiga skulder     

Nyköpings kommun  20 000 20 000 

Kortfristig del  0 0 

Nyköpings Kommun (koncernkontokredit)    0 0 

Långfristiga skulder  20 000 20 000 
 

    

NOTER  2019-08-31 2018-12-31 

Not 8 - Nyköpings Kommun (koncernkontokredit)    

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till   17 000 17 000 

Utnyttjat kredit uppgår till  0 0 
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NOTER   2019-08-31 2018-12-31 

Not 9 - Kortfristiga skulder     

Amortering på långfristigt lån  0 0 

Leverantörsskulder  1 619 1 178 

Upplupna kostnader  595 1 255 

Förutbet intäkter  8 000 0 

Utgående moms  0 2 845 

Skatter  4 4 

Interimskuld IOF  0 12 870 

Övr kortfristiga skulder  0 0 

Kortfristiga skulder  10 219 18 152 
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Investeringsplan 2019-2030 
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NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum 

2019-12-02 

Justerandes signatur 

KS § 285 Dnr KK19/595 

Utökning av verksamhetsområde för allmänt vatten, spillvatten och 
dagvatten 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommuner en 
skyldighet att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang 

för en viss befintlig eller blivande bebyggelse om det behövs med hänsyn till 
skyddet för människans hälsa eller miljö. Med avlopp avses spillvatten och 

dagvatten. VA-huvudmannen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom ett 
verksamhetsområde med vatten- och avloppsförsö~ning, och anslutna 
fastighetsägare är skyldiga att betala avgifter för vatten- och 
avloppsförsörj ninge n. 

Kommunen har byggt ut eller har beslutat att inom snar framtid bygga ut 
tjänsterna vatten, spillvatten och i de flesta fall även dagvatten enligt bilaga 
bifogad till tjänsteskrivelsen. Att utöka kommunens VA-verksamhetsområde 
enligt bilagan säkerställer att regler för debitering enligt gällande VA-taxa och 
ansvar enligt kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser för vatten och 
avlopp) ska gälla för fastigheterna. 

Ärendet har behandlats av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vid 

sammanträde 2019-08-27. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit gränser för 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-11-22. 

Inlägg i ärendet görs av Malin Karlsson (SD) och Urban Granström (S). 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa gränser för verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-22. 

Bes I ut till: 
Kommunfullmäktige 

Utd ragsbestyrkande 



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KK19/595 

Kommunledningskansliet, Sekretariat Datum  
 2019-11-22   

 
 
 

Kommunfullmäktige 

 
 
 
 
 
 

 

Postadress 

Nyköpings kommun 

611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 

Stadshuset 

 

Tfn 0155-24 80 00 

Fax 0155-24 83 30 

kommun@nykoping.se 

 

Org nr 21 20 00-29 40 

Bg 619-03 42 

www.nykoping.se 

 

Utökning av verksamhetsområde för allmänt 

vatten, spillvatten och dagvatten 

Bakgrund 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommuner en skyldighet 

att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 

befintlig eller blivande bebyggelse om det behövs med hänsyn till skyddet för 

människans hälsa eller miljö. Med avlopp avses spillvatten och dagvatten. VA-

huvudmannen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom ett 

verksamhetsområde med vatten- och avloppsförsörjning, och anslutna 

fastighetsägare är skyldiga att betala avgifter för vatten- och 

avloppsförsörjningen. 

Kommunen har byggt ut eller har beslutat att inom snar framtid bygga ut 

tjänsterna vatten, spillvatten och i de flesta fall även dagvatten enligt bilaga 

bifogad till tjänsteskrivelsen. Att utöka kommunens VA-verksamhetsområde 

enligt bilagan säkerställer att regler för debitering enligt gällande VA-taxa och 

ansvar enligt kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser för vatten och 

avlopp) ska gälla för fastigheterna. 

Förslag 

Ärendet har behandlats av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vid 

sammanträde 2019-08-27. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit gränser för 

verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten enligt bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2019-11-22. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa gränser för verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-22. 

 



 Dnr KK19/595 2/2 
 

 2019-11-22 
 

 

 

 

Anna-Karin Lindblad  

tf Kommundirektör  

  

 Peter Knutsson 

 Biträdande tf kommundirektör 

 

Beslut till: 

Kommunfullmäktige 

 







  

 

   

  

   

   

Bilagor 
 

Utökning av verksamhetsområde för allmänt vatten, spillvatten och 

dagvatten 

 

Enligt 6 § i ”Lag om allmänna vattentjänster” ska kommunen:” Om det med hänsyn till skyddet för 

människans hälsa eller miljö behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang 

för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. 

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 

behöver ordnas.  

2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområde 

genom en allmän VA-anläggning. 

Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats 

eller ska ordnas genom allmän VA-anläggning. 

Kommunen har byggt ut eller har beslutat att inom snar framtid bygga ut tjänsterna vatten, 

spillvatten och i de flesta fall dagvatten till fastigheterna enligt bifogade bilagor. 

Att utöka kommunens VA-verksamhetsområde enligt bifogade bilagor säkerställer att regler för 

debitering enligt gällande VA-taxa och ansvar enligt kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser för 

vatten och avlopp) ska gälla för fastigheterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 1 

Föreslagen utökning av verksamhetsområde för  

• vatten 

• spillvatten  

• dagvatten  

Fastigheter: 

HOVRÄTTSNOTARIEN 1 KAMMARHERREN 1  KAMMARHERREN 2 

KAMMARHERREN 3 KAMMARHERREN 4 KAMMARHERREN 5 

KAMMARJUNKARN 6 KAMMARHERREN 7 KAMMARHERREN 8 

KAPTENLÖJTNANTEN 1 KAPTENLÖJTNANTEN 2 KAPTENLÖJTNANTEN 3 

KAPTENLÖJTNANTEN 4 KAPTENLÖJTNANTEN 5 KAPTENLÖJTNANTEN 10 

KAPTENLÖJTNANTEN 11 KAPTENLÖJTNANTEN 12 KAPTENLÖJTNANTEN 13 

MINISTERN 1  MINISTERN 2  MINISTERN 3 

MINISTERN 4 MINISTERN 3 NOTARIEN 1 

Del av SJÖSA 1:2 enl. karta   
 

 

 

 



  

 

Bilaga 2 

Föreslagen utökning av verksamhetsområde för  

• vatten 

• spillvatten  

• dagvatten  

 

 

Fastigheter: 

PORSEN 1 KUMMINET 1 KUMMINET 2 

JOHANNESÖRTEN 1 KINABARKEN 1 KINABARKEN 2 

VIOLROTEN 1 VIOLROTEN 2  

   
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 3 

Föreslagen utökning av verksamhetsområde för  

• vatten 

• spillvatten  

• dagvatten  

 

 

Fastigheter: 

Bönsta 6:2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 4                                          

Föreslagen utökning av verksamhetsområde för  

• vatten 

• spillvatten  

• dagvatten  

Fastigheter: 

RELINGEN 9 KAPELLET 1 RATTEN 9 

BORDET 9 LEJDAREN 1 LANTERNAN 11 

FARTYGET 11 MÄSSEN 1 SKROVET 8 

   
 

 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 5 

Föreslagen utökning av verksamhetsområde för  

• vatten 

• spillvatten  

• dagvatten  

 

Fastigheter: 

BILEN 1 

SKRUVEN 1 

SKRUVEN 2 
 

 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 6 

Föreslagen utökning av verksamhetsområde för  

• vatten 

• spillvatten  

• dagvatten  

 

Fastigheter: 

TÄNGSTA 1:286 TÄNGSTA 1:287 

TÄNGSTA 1:288 TÄNGSTA 1:289 

TÄNGSTA 1:290 TÄNGSTA 1:291 

TÄNGSTA 1:292 Del av STIGTOMTA-ROGSTA 4:1 enl karta 
 

 

 



  

 

Bilaga 7 

Föreslagen utökning av verksamhetsområde för  

• vatten 

• spillvatten  

 

Fastigheter: 

BERGSHAMMARS-EKEBY 6:66 BERGSHAMMARS-EKEBY 6:67 

BERGSHAMMARS-EKEBY 6:68 BERGSHAMMARS-EKEBY 6:69 

BERGSHAMMARS-EKEBY 6:70 BERGSHAMMARS-EKEBY 6:71 

BERGSHAMMARS-EKEBY 6:72 BERGSHAMMARS-EKEBY 6:73 

BERGSHAMMARS-EKEBY 6:74 BERGSHAMMARS-EKEBY 6:75 

BERGSHAMMARS-EKEBY 6:76 BERGSHAMMARS-EKEBY 6:77 

BERGSHAMMARS-EKEBY 6:78 BERGSHAMMARS-EKEBY 6:79 

BERGSHAMMARS-EKEBY 6:80 BERGSHAMMARS-EKEBY 6:81 

BERGSHAMMARS-EKEBY 6:82 BERGSHAMMARS-EKEBY 6:83 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 8 

Föreslagen utökning av verksamhetsområde för  

• vatten 

• spillvatten  

 

Fastigheter: 

NÄVEKVARN 3:4 NÄVEKVARN 4:1 NÄVEKVARN 2:29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 9 

Föreslagen utökning av verksamhetsområde för  

• vatten 

• spillvatten  

• dagvatten 

 

Fastigheter: 

STOPET 1   
 

 

 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Samma nträdesd atum 

2019-12-02 

Justerandes signatur 

KS § 286 Dnr KK19/688 

Taxa för sotningsverksamhet 

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor§ 4 första stycket anges att "En 
kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) 
sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning 
uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla 
imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. 
Kommunen har enligt 6 § i lag (2003:778) om skydd mot olyckor, en rätt att 

ta ut avgift för utförande av uppgifter enligt 4 §. 

I förslaget till taxa framgår att beloppet kan revideras varje år mot av 
Svenska kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares 
riksförbund framtaget sotnings index. Den revidering som nu föreslås är en 
uppräkning mot sotningsindex. 

Ärendet har behandlats vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde 2019-08-27. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta taxa för sotningsverksamheten samt, 

att taxan gäller från 2020-03-01. 

Beslut till 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KK19/688 

Kommunledningskansliet, Sekretariat Datum  
 2019-11-22   

 
 
 

Kommunfullmäktige 

 
 
 
 
 
 

 

Postadress 

Nyköpings kommun 

611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 

Stadshuset 

 

Tfn 0155-24 80 00 

Fax 0155-24 83 30 

kommun@nykoping.se 

 

Org nr 21 20 00-29 40 

Bg 619-03 42 

www.nykoping.se 

 

Taxa för sotningsverksamhet 

Bakgrund 

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor § 4 första stycket anges att ”En 

kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) 

sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning 

uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla 

imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. 

Kommunen har enligt 6 § i lag (2003:778) om skydd mot olyckor, en rätt att ta 

ut avgift för utförande av uppgifter enligt 4 §. 

Förslag 

I förslaget till taxa framgår att beloppet kan revideras varje år mot av Svenska 

kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares riksförbund framtaget 

sotningsindex. Den revidering som nu föreslås är en uppräkning mot 

sotningsindex. 

Ärendet har behandlats vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

sammanträde 2019-08-27. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta taxa för sotningsverksamheten samt, 

att taxan gäller från 2020-03-01. 

 

 

Anna-Karin Lindblad  

tf Kommundirektör  
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 2019-11-22 
 

 

  

 Peter Knutsson 

 Biträdande tf kommundirektör 

 

Beslut till 





Dnr MSN19/71 

Taxa för sotningsverksamheten 
Antagen av Kommunfullmäktige 2020-XX-XX 

FÖRSLAG



Dnr MSN19/71 2/4 

Sotningstaxa Period 2020-XX-XX--2020-06-30 
Tillämpningsområde 

Nyköping 
För utförande av enligt lagen om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rengöringsarbete, undersökningsarbete 

eller annat sådant arbete utgår ersättning enligt denna taxa. 

1. Objekt i småhus Kronor exkl. moms 

1.1 Grundavgift 

Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2. under ordinarie 
sotningstur per gång 

1 Helårsbebott hus (Antal minuter * minutpris) 22,71 minuter    182,00 kr 

2 Fritidshus (Antal minuter* minutpris) 26,36 minuter    212,00 kr 

1.2 Objektsavgift (kr/enhet) 

Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte 
tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal. 

1 Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60kW) 

a) eldad uteslutande med olja 203,00 

b) miljögodkänd för olja 243,00 

c) eldad helt eller delvis med fast bränsle 243,00 

d) miljögodkänd för fast bränsle 261,00 

2 Braskamin 181,00 

3 Lokaleldstad 161,00 

1.3 Tilläggsavgift 

1 Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1,0 m längd 

1) 1,0-2,5 m 31,00 

2) 2,6-5,0 m 76,00 

3) Mer än 5,0 m; timersättning uttas enligt 4.5.
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2.   Övriga objekt     Kronor exkl. moms 

2.1   Inställelseavgift         

  

  Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för 
arbetets utförande vid objekt belägna inom en radie av 10 
km från arbetslokalerna.  

    

    

  

  För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för 
den proportionella delen av den tillkommande 
transporttiden per man och timme med pris, som anges i 
4.5.     

    

2.2             

  

1 Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och 
förbindelsekanal. För den till rökkanalen anslutna största 
sotade värmepannan uttas ersättning enligt kolumn a och 
för var och en av de övriga sotade värmepannorna enligt 
kolumn b. 

Normal- 
effekt 
Mcal/h (ca KW) kolumn a kolumn b 

  

  

  -50         (-60) 
enligt 

1.1 och 1.2 130,00 

        51 - 100 (61 - 120) 377,00 237,00 

      101 - 150 (121 180) 437,00 297,00 

      151 - 200 (181 240) 502,00 361,00 

      201 - 250 (241 300) 527,00 387,00 

      251 - 300 (301 360) 565,00 425,00 

  

2 För sotning eller rensning av annat än under 1. och 2.2.1 
angivet objekt uttas ersättning per man och timme med 
pris, som anges i 4.5. Parterna må träffa 
överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång. 

    

    

2.3   Tilläggsavgift       

  1 Separat rökkanal till sidopanna     32,00   

  

2 Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till 
objekt enligt 2.2.1; timersättning uttas enligt 4.5. Parterna 
må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter 
tidsåtgång. 

    

    

 

 

3.   Undersökningsarbeten m m     Kronor exkl. moms 

  

1 För undersökningsarbete, annat beställt arbete och 
utbränning uttas ersättning per man och timme med pris, 
som anges i 4.5 samt transportersättning enligt 4.3. 
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4.   Särskilda bestämmelser     Kronor exkl. moms 

  

1 Om vid utförande av arbete enligt 1.2., 1.3. och 2.2.1 
undantagsförhållande föreligger genom avvikelse av nedan 
nämnt slag, uttas ersättning per man och timme med pris, 
som anges i 4.5. 

    

    

  

  a) sådan placering av objektet att rensluckor är 
svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i SBN).     

    

  

  b) anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller 
avsevärt försvårar användning av standardverktyg.     

    

  

  c) för sotningens genomförande erforderlig demontering och 
montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i 
sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller 
övertiger i 4.5. angiven debiteringsperiod. 

    

    

    d) blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.         

  

  e) användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, 
förekomsten av svårborttagbara blanksotbeläggningar eller 
av större sotmängd än normalt på grund av anläggningsfel. 

    

    

    f) fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d.         

  

2 För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart 
intill uppstigningsställe, uttas tilläggsavgift med     

48,00   

  

  dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning enligt 
4.5, därest tidsåtgången uppgår till eller överstiger däri 
angiven debiteringsperiod. 

    

    

  

3 För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av 
rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets 
utförande på härför tillkännagiven tidpunkt,  

    

72,00   

  

  uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris 
som anges i 4.5. samt transportersättning. Härjämte uttas 
ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2 samt 
en administrationsavgift av 

    

    

  

  Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning 
med det belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter 
till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för 
befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt 
utfärdad anvisning.     

    

  

  Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta 
årliga körlängd. För annat transportmedel än bil uttas 
ersättning med den verkliga kostnaden. 

    

    

  

4 För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av 
att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas 
ersättning per man och timme med pris som anges i 4.5 
samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet 
föranleder.     

    

  5 Timersättning utgår med     482,00   

  

  innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. 
För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad 
kvartstimme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas 
påbörjad halvtimme som hel halvtimme.  

    

    

  

  I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för 
bad och omklädsel, därest denna utgår särskilt för 
övertidsarbetet.     

    

  

  Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas 
förflyttningtiden till och från arbetsplatsen.     

    

  

6 I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell 
teknisk utrustning. För användande av speciell teknisk 
utrustning, exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår 
tilläggsersättning enligt överenskommelse med den 
betalande.      

    

  

5. Indexreglering av taxan             

  Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska 
Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.   

 



 

 

 

 
 
 
Sotningsindex för 2019 
 
I de kommuner som har ett avtal med Skorstensfejarmästare där sotningsindex tillämpas kan nu 
sotningsindex för 2019 bestämmas enligt följande. 

Värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på medianlön för sotare på 
2,2 %, enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, och dels Konsumentprisindex för 12 månader (Februari 2018 – 
Februari 2019) som är 1,9 %. 
 
Sotningsindex baseras på 80 % av löneökning samt på 20 % av Konsumentprisindex. 

Beroende på när sotningsindex införs i år och infördes förra året så måste man ta hänsyn till 
eventuella påslag i år och överskott från föregående år. Detta görs genom att multiplicera 
sotningsindex med faktorn (12/antal månader till 1 april kommande år). Om t.ex. sotningsindex 
införs 1 maj 2018 ska sotningsindex multipliceras med faktorn (12/11), då det är 11 månader 
fram till 1 april 2019. Likaså måste motsvarande uppräkning av sotningsindex 2018 dras bort 
från årets index. 

Sotningsindex blir således beroende på när index infördes 2018 samt när det införs 2019, enligt 
följande: 

Införande av index 1 april 2018 1 maj 2018 1 juni 2018 1 juli 2018 

1 april 2019 2,14 % 1,96 % 1,74 % 1,47 % 

1 maj 2019 2,33 % 2,15 % 1,93 % 1,67 % 

1juni 2019 2,57 % 2,39 % 2,17 % 1,90 % 

1 juli 2019 2,85 % 2,67 % 2,45 % 2,19 % 

1 augusti 2019 3,21 % 3,03 % 2,81 % 2,54 % 

 
Gjordes indexuppräkning 1 april 2018 görs inget avdrag (använd kolumn ”1 april 2018”) och om årets index införs 1 april 2019 
görs ingen uppräkning (använd rad ”1 april 2019”). 

  
  
 

Lars Anderman 
 Verkställande Direktör 
 Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund. 

Exempel: 
Om index infördes 1 juni 
2018 och införs 1 juni 2019 
blir sotningsindex 2,17 %. 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-12-02 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 287 Dnr KK19/687 

Taxa för brandskyddskontroll 

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor § 4 tredje stycket anges att 

"Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som 

skall rengöras enligt 4 § första stycket samt skorstenar, tak och anslutande 

byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). 

Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning 

uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler." 

Kommunen har enligt 6 § i lag (2003:778) om skydd mot olyckor, en rätt att 

ta ut avgift för utförande av uppgifter enligt 4 §. 

I förslaget till taxa framgår att beloppet kan revideras varje år mot av 

Svenska kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares 

riksförbund framtaget sotningsindex. Den revidering som nu föreslås är en 

uppräkning mot sotningsindex. 

Ärendet har behandlats vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

sammanträde 2019-08-27. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta taxa för brandskyddskontroll samt, 

att taxan gäller från 2020-03-01. 

Beslut till: 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrl<ande 



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KK19/687 

Kommunledningskansliet, Sekretariat Datum  
 2019-11-22   

 
 
 

Kommunfullmäktige 

 
 
 
 
 
 

 

Postadress 

Nyköpings kommun 

611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 

Stadshuset 

 

Tfn 0155-24 80 00 

Fax 0155-24 83 30 

kommun@nykoping.se 

 

Org nr 21 20 00-29 40 

Bg 619-03 42 

www.nykoping.se 

 

Taxa för brandskyddskontroll 

Bakgrund 

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor § 4 tredje stycket anges att 

”Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som 

skall rengöras enligt 4 § första stycket samt skorstenar, tak och anslutande 

byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). 

Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning 

uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.” 

Kommunen har enligt 6 § i lag (2003:778) om skydd mot olyckor, en rätt att ta 

ut avgift för utförande av uppgifter enligt 4 §. 

Förslag 

I förslaget till taxa framgår att beloppet kan revideras varje år mot av Svenska 

kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares riksförbund framtaget 

sotningsindex. Den revidering som nu föreslås är en uppräkning mot 

sotningsindex. 

Ärendet har behandlats vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

sammanträde 2019-08-27. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta taxa för brandskyddskontroll samt, 

att taxan gäller från 2020-03-01. 

 

 

Anna-Karin Lindblad  

tf Kommundirektör  

  





Dnr MSN19/88 

Taxa för brandskyddskontroll 
Antagen av kommunfullmäktige 2020-XX-XX 

Gäller från och med 2020-XX-XX 

FÖRSLAG
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Taxa för brandskyddskontroll    

Kommun: Nyköping 

Gällande: 2020-XX-XX - 2020-06-30

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande 
föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.  

1. Objekt i småhus
Minuter Avgift 

(exkl.moms)

1.1 Grundavgift 
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll 

1.1.1 Helårsbebott hus   27,53 326,72 kr 

1.1.2 Fritidshus   41,56 493,22 kr 

Alternativ A 

1.2 Kontrollavgift 

  Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal 

1.2.1 Fastbränsleeldad värmepanna 45 534,04 kr 

1.2.2 Oljeeldad värmepanna 45 534,04 kr 

1.2.3 Lokaleldstad 45 534,04 kr 

  Kontroll av tillkommande objekt på samma skorsten 

1.2.4 Fastbränsleeldad värmepanna 20 237,35 kr 

1.2.5 Oljeeldad värmepanna 20 237,35 kr 

1.2.6 Lokaleldstad 20 237,35 kr 

  Kontroll av tillkommande objekt på annan skorsten 

1.2.7 Fastbränsleeldad värmepanna 45 534,04 kr 

1.2.8 Oljeeldad värmepanna 45 534,04 kr 

1.2.9 Lokaleldstad 45 534,04 kr 

1.3 Tilläggsavgift 
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, 
röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden 
med pris, som anges i 4.3.  

Alternativ B 
1.2 Kontrollavgift 

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.3. 
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2. Övriga objekt           

2.1 Kontrollavgift            

  Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.3.         

                          

               

3. 
Avgift för 
efterkontroll           

  För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning 
med pris som anges i 4.3 samt transportersättning. 

   

     

                          

               

4. Särskilda bestämmelser          

4.1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering 
och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår extra avgift för återbesök enligt 
4.1. Härjämte utgår ersättning enligt ordinarie taxa för brandskyddskontrollen.  

10 118,68 kr 

     

     

               

4.2  För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är 
tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.3 
samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.  

   

     

              

4.3 Timersättning utgår per man med         712,06 kr 

  

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel 
kvartstimme.  
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel 
halvtimme.     

  
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel 
halvtimme.    

               

  

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas 
förflyttningstiden  
till och från arbetsplatsen.    

               

4.4 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och 
förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.  

   

     

                          

               

5. Indexreglering av taxan          

  Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de 
centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges 
Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat Sotningsindex. 
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KS § 288 Dnr KK19/689 

Taxa för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens planverksamhet 

Taxedokumentet reglerar bland annat avgifter för planbesked och 

upprättande av detaljplanehandlingar. Nyköpings kommuns plantaxa följer 
prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år. Därefter utgår taxan 
från planärendets storlek och komplexitet. Taxan är indelad i 7 nivåer. Avgift 
tas ut för planansökan och om planarbete får inledas tas ett planavtal fram 
där ett fastpris fastställs innan detaljplanearbetet påbörjas. 

Taxan får va~e år räknas upp i enlighet med det av regeringen fastställda 
prisbasbeloppet. Revideringen av taxan är en uppräkning enligt 2020 års 
beslutade prisbasbelopp. 

Ärendet har behandlats vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde 2019-09-24. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
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Taxa för planverksamhet inom Samhällsbyggnad 

Bakgrund 

Taxedokumentet reglerar bland annat avgifter för planbesked och upprättande 

av detaljplanehandlingar. Nyköpings kommuns plantaxa följer prisbasbeloppet 

som fastställs av regeringen varje år. Därefter utgår taxan från planärendets 

storlek och komplexitet. Taxan är indelad i 7 nivåer. Avgift tas ut för 

planansökan och om planarbete får inledas tas ett planavtal fram där ett 

fastpris fastställs innan detaljplanearbetet påbörjas.  

Taxan får varje år räknas upp i enlighet med det av regeringen fastställda 

prisbasbeloppet. Revideringen av taxan är en uppräkning enligt 2020 års 

beslutade prisbasbelopp. 

Ärendet har behandlats vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

sammanträde 2019-09-24. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta taxa för planverksamhet inom Samhällsbyggnad samt, 

att taxan gäller från 2020-03-01. 

 

 

Anna-Karin Lindblad  

tf Kommundirektör  

  

 Peter Knutsson 

 Biträdande tf kommundirektör 
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Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx   
 

 

Plantaxa 
 
Nyköpings plantaxa följer prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje 
år. Därefter utgår taxan från planärendets storlek och komplexitet. Taxan är 
indelad i 7 nivåer. Avgift tas ut för planansökan och om planarbete får inledas 
tas ett planavtal fram där ett fastpris fastställs innan detaljplanearbetet 
påbörjas. Intäkter från avgift för planbesked och intäkter för handläggning av 
detaljplan går till bygg- och tekniknämnden. Intäkter för upprättande av 
planhandlingar går till Samhällsbyggnad. 
 
Kostnader för utredningar, grundkarta, (fastighetsförteckning och 
annonskostnader) tillkommer samt kostnad för eventuella konsulter.  
 
dPBB – deciprisbasbelopp (47300/10) 
F – faktor 
 
Avgift för planbesked 
I varje detaljplanearbete förbereds ett politiskt beslut om planarbete får inledas 
eller inte. Samhällsbyggnad upprättar behovsbedömningen och samråder med 
övriga kommunala verksamheter. Avgift för planbesked tas ut oavsett om 
planarbetet får inledas eller inte. Sökande bekostar arbetet. 
 

dPBB   F 
Nivå 1-2  4730 2 = 9460 kr 
Nivå 3-5  4730 3 = 14190 kr 
Nivå 6-7  4730 4 = 18920 kr 
 
 
Handläggning av detaljplan: 
Konsult anlitad av sökande upprättar detaljplanekarta och planbeskrivning. 
Sökande bekostar och ansvarar för att ta fram underlag och utredningar som 
krävs. Sökande bekostar även som regel grundkarta. 
Samhällsbyggnad ansvarar för kvalitetsgranskning, föredragning i bygg- och 
tekniknämnd samt samråd med sakägare, myndigheter och andra berörda. 
Samhällsbyggnad ansvarar även för intern förankring i kommunen samt 
annonsering i lokalpress. 
 
  dPBB F (fast) Summa 
1. Nivå 1  4730 2 = 9460 kr  
2. Nivå 2  4730 4 = 18920 kr 
3. Nivå 3  4730 8 = 37840 kr 
4. Nivå 4  4730 12 = 56760 kr 
5. Nivå 5   4730 24 = 113520 kr 
6. Nivå 6  4730 48 = 227040 kr 
7. Nivå 7  4730 96 = 454080 kr 
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Upprättande av detaljplanehandlingar: 
Samhällsbyggnad kan åta sig att upprätta detaljplanekarta och 
planbeskrivning.  
Taxa för upprättande utgår från taxa för handläggning. Vid upprättande 
tillkommer moms. I Nivå 1 ingår upprättande av handlingar då åtgärden är av 
så begränsad omfattning. Detta skall göras av personer som är yrkeskunniga i 
planprocessen. I dessa fall tar kommunen ut avgift för handläggning av 
detaljplan. Möjligheten för kommunen att upprätta planhandlingar  för nivå 4-7 
styrs av resurstillgång och kan inte garanteras 
 
  dPBB F (fast) Summa 
1. Nivå 1  4730 2 = 9460 kr  
2. Nivå 2  4730 4 = 18920 kr 
3. Nivå 3  4730 8 = 37840 kr 
4. Nivå 4  4730 12 = 56760 kr 
5. Nivå 5   4730 24 = 113520 kr 
6. Nivå 6  4730 48 = 227040 kr 
7. Nivå 7  4730 96 = 454080 kr 
   
 
Planprogram 
För planprogram gäller samma taxa som för detaljplaner. 
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Beskrivning av taxekategorier 
Någon eller flera av punkterna under respektive nivå kan vara uppfyllda för att 
denna ska gälla. En viktning görs av punkternas relevans för det aktuella 
planarbetet och därefter görs en bedömning av vilken taxenivå som är 
lämpligast. Bedömningen görs av Plan- och naturenheten. 
 
1. Nivå 1 (alla punkter ska vara uppfyllda) 

• Små ärenden som omfattar en mycket begränsad yta eller 
arbetsinsats.  

• Hanteras som tillägg i text och ingen ny plankarta. 

• Ärenden som kan antas inte innebära betydande miljöpåverkan.  

• Begränsat förfarande/standardförfarande.  
 
2. Nivå 2  

• Ny eller tillbyggnad av högst en bostad 

• Ändring som innebär mindre justering av plankarta som inte 
föranleder några utredningar 

• Byggrätt för verksamhet på högst 200 m2  

• Planområde på högst 2000 m2.  

• Ärenden som inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan.  

• Standardförfarande. 
 
3. Nivå 3  

• Mellan 2 och 9 bostäder 

• Byggrätt för verksamhet på 200 – 1000 m2  

• Planområde på 2000 – 10000 m2. 

• Ärenden som inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan.  

• Standardförfarande. 
 
4. Nivå 4 

• Mellan 10 och 49 bostäder  

• Byggrätt för verksamhet på 1000 – 5000 m2  

• Planområde på 10 000 – 20 000 m2. 

• Ärenden som inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan.  

• Standardförfarande. 
 

 
5. Nivå 5   

• Mellan 50 och 199 bostäder  

• Byggrätt för verksamhet på 5000 – 10 000 m2 

• Planområdet på 20 000 m2 – 50 000 m2  

• Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.  

• Hanteras med standardförfarande/utökat förfarande. 
 
6. Nivå 6 

• Mellan 200 och 999 bostäder 

• Betydande miljöpåverkan 

• Byggrätt för verksamhet på 10 000-20 000 m2 

• Planområdet på 50 000 m2 – 100 000 m2  

• Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.  

• Hanteras med standardförfarande/utökat förfarande. 
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7. Nivå 7 

• Över 1000 bostäder 

• Byggrätt för verksamhet på över 20000 m2.  

• Planområdet överstiger 100 000 m2.  

• Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.  

• Hanteras med standardförfarande/utökat förfarande. 
 
 
Taxan utgår från nya exploateringar på tidigare icke planlagd mark eller när 
detaljplan väsentligt omarbetas för ett område. Vid enklare ändring av 
befintliga detaljplaner får ärendets komplexitet värderas vid val av 
taxekategori. 
 
 

 

 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum 
 2020-02-11 

 _______________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

KF §   KK19/1 
 
Obesvarade motioner per 2019-09-26 
 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-08 återremitterades 
rubricerat ärende genom minoritetsåterremiss med motiveringen att 
ytterligare beredning behövs då redovisningen inte uppfyller 
Kommunallagens krav enligt 5 kap. 35 §. 
 
Kommunallagens 5 kap. 35 § anger att ”en motion eller ett medborgarförslag 
ska om möjligt beredas på ett 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.” 
 
Ärendet har sedan dess beretts ytterligare och listorna har uppdaterats för att 
tydligare redogöra för vad som framkommit vid beredningen samt var i 
handläggningsprocessen ärendet befinner sig. Om något framkommit i 
beredningen, i form av yttrande och/eller underlag, anges detta. Likaså 
anges om inget ännu framkommit. 
 
Motioner väckta av Nyköpings Ungdomsfullmäktige ingår inte i 
beslutsunderlaget då de hanteras separat.  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga upprättad lista till handlingarna 
 
  



Diarienummer Sändare/mottagare Ärenderubrik Status Reg.-datum

KK15/595

Ann af Sillen (M), Axel 

Wevel (C), Marita 

Göransson (KD), Sofia 

Remnert (FP) Motion att Nyköpings kommun tar bort delade turer

Underlag från produktionen 

finns i ärendet. Handläggning 

under KS pågår. 2015-09-15



Diarienummer Sändare/mottagare Ärenderubrik Status Reg.-datum

KK16/888

Anna af Sillén (M) och 

Tommy Jonsson (M) Motion: Markanvisa för skolbyggnation i Nyköpings kommun

Inget har framkommit i 

ärendet. Handläggning 

under KS ej påbörjad 2016-11-25

KK16/669

Anna af Sillen (M), Axel 

Wevel (C), Sofia Remnert 

(L), Marita Göransson 

(KD) Motion: Principbeslut kring livsmedel i offentliga kök

Återvisades för ytterligare 

beredning genom beslut 

av KS 2019-09-19. 

Handläggning under KS ej 

påbörjad. 2016-09-05

KK16/561

Sofia Remnert (L), Johan 

Munthe (L), Marianne 

Nordblom (L)

Motion: Erbjud nyanlända elever simskola under språkintroduktionen, utbilda tvåspråkiga simskolelärare på flyktingboenden samt 

finansiera simundervisning ur tillfälliga statsbidraget för mottagning av

Behandlades på KF 

sammanträde 2019-10-08 2016-06-28

KK16/515

Anna af Sillén (M), Axel 

Wevel (C), Marita 

Göransson (KD) och 

Sofia Remnert (L) Motion: Inför Rättviksmodellen i Nyköping

Yttrande från MN finns i 

ärendet. Handläggning 

under KS pågår. 2016-06-09

KK16/324

Sverigedemokreterna i 

Nyköping Motion: Utred hur digitaliserade de kommunala skolorna är

Inget har framkommit i 

ärendet. Handläggning 

under KS pågår. 2016-04-11

KK16/219 Sverigedemokreterna Motion till fullmäktige; Vidareutveckla kallelserna - Inför digitala länkar till underliggande handlingar

Inget har framkommit i 

ärendet. Handläggning 

under KS pågår. 2016-03-04



Diarienummer Sändare/mottagare Ärenderubrik Status Reg.-datum

KK17/831

Anna af Sillen (M), Peter 

Söderblom (M) Motion att införa ett visselblåsarsystem i Nyköpings kommun Behandlades på KF 2019-10-08 2017-12-07

KK17/757

Sofia Remnert (L), 

Marianne Nordblom (L) Motion: Skapa SkolFam team i Nyköping

Underlag från produktionen finns i 

ärendet. Handläggning under KS ej 

påbörjad. 2017-11-07

KK17/756 Sofia Remnert (L)

Motion: Allmän förskola för alla genom att Nyköpings kommun verkar för att alla barn som fyllt tre 

år deltar i den allmänna förskolan Behandlas på KF 2020-02-11. 2017-11-07

KK17/755 Sofia Remnert (L)

Motion: Låt fler arbeta längre genom att Nyköpings kommun arbetar fram en modell för hur fler

 medarbetare kan erbjudas att stanna kvar efter att de fyll 67

Underlag från produktionen finns i 

ärendet. Handläggning under KS ej 

påbörjad. 2017-11-07

KK17/752 Thom Zetterström (SD)

Motion: Gör motioner, interpellationer och medborgarförslag tillgängliga för allmänheten via ett 

sökbart register på kommunens hemsidan

Inget har framkommit i ärendet. 

Handläggning under KS pågår. 2017-11-06

KK17/713 Thom Zetterström (SD) Motion om att modernisera åskådliggörandet av de förtroendevalda Behandlas på KF 2020-02-11. 2017-10-18

KK17/694

Marita Göransson (KD), 

Lars Lundqvist (KD) Motion: Tillsätt en kommunarkitekt i Nyköpings kommun

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2017-10-10

KK17/640

Anna af Sillen (M), 

Martina Hallströ (C), 

Marita Göransson (KD), 

Sofia Remnert (L) Motion: Stärk ekonomin med ett dynamiskt inköpssystem i Nyköpings kommun

Inget har framkommitdå beredning 

ej är påbörjad av KS. 2017-09-20

KK17/589

Anna af Sillén (M), 

Petter Söderblom (M) Motion: Investering i videolänksutrustning

Yttrande från BUN samt underlag 

från produktionen finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2017-08-23

KK17/588

Anna af Sillén (M), 

Petter Söderblom (M) Motion: Inför ordningsomdömen i grundskolan

Yttrande från BUN finns i ärendet. 

Handläggning under KS pågår. 2017-08-23

KK17/572 Marita Göransson (KD) Motion: Inför äldreboendegaranti i Nyköpings kommun

Yttrande från VON finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2017-08-17

KK17/487

Sofia Remnert 

Liberalerna Motion: Inrätta lektorstjänster i Nyköping

Inget har framkommit i ärendet. 

Underlag från produktionen begärt. 2017-06-20



KK17/473

Sofia Remnert, Johan 

Munthe, Marienne 

Nordblom, Liberalerna Motion: Minska fallskador på äldreboenden

Underlag från produktionen finns i 

ärendet. Handläggning under KS ej 

påbörjad. 2017-06-14

KK17/472

Anna af Sillen (M) och 

Erik Bengtzboe (M) Motion om att införa en lokal ceremoni på Veterandagen den 29 maj Behandlades på KF  2019-10-08 2017-06-14

KK17/406

Sofia Remnert, 

Marianne Nordblom, 

Johan Munthe 

Liberalerna Motion: Efterhandsreglerad ersättning inom omsorgen Behandlas på KF 2020-02-11. 2017-05-17

KK17/296 Anna af Sillen (M)

Motion - Handlingsplan för arbete så kallat hedersförtryck och hedersrelaterad våld i Nyköpings 

kommun

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2017-04-04

KK17/294

Per Frostbygd, Thom 

Zetterström 

Sverigedemokraterna Motion: Flytta medborgarkontoret i Brandkärr

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2017-04-03

KK17/288

Marita Göransson (KD) 

och Stefan Landmark 

(KD) Motion: Äldres rätt till utomhusvistelse

Återremitterades på KF 2019-11-12. 

Beredning ej påbörjad. 2017-03-31

KK17/235

Anna af Sillen (M), 

Martina Hallström (C), 

Marita Göransson (M), 

Sofia Remnert (L) Motion att Nyköpings kommun byter styrmodell Behandlades på KF 2019-11-12 2017-03-13



Diarienummer Sändare/mottagare Ärenderubrik Status Reg.-datum

KK18/150

Anna af Sillen (M), 

Maria Gilstig (M) Motion: Stärk HBTQ-kompetensen i Nyköpings kommun

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av 

KS. 2018-02-07

KK18/158

Marita Göransson (KD), 

Stefan Landmark (KD) Motion: Barnomsorgspeng med valfrihet

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av 

KS. 2018-02-09

KK18/322 Marita Göransson (KD)

Motion: Utred möjligheten och förbered borttagandet av biståndsbedömningen inom 

hemtjänsten för alla över 75 år

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av 

KS. 2018-04-06

KK18/332

Anna af Sillen (M), Jan 

Bonnier (M), Petter 

Söderblom (M) Motion: Inför ett incidentrapporteringssystem i Nyköpings kommuns skolor

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av 

KS. 2018-04-10

KK18/331

Anna af Sillen (M), 

Maria Gilstig (M) Motion: Digitalisering i Nyköpings kommuns tjänst

Underlag finns i ärendet. 

Handläggning under KS är ej 

påbörjad. 2018-04-10

KK18/492

Sofia Hallgren Remnert 

(L) Motion om hyrköp och flexibelt ägande

Inget har framkommit i 

ärendet. Underlag från 

produktionen begärt. 2018-06-12

KK18/808

Nicklas Franzen (V), 

Helena Dahlström (V), 

Linn Jonsson (V), 

Johannes Andersson (V) Motion att Östra Storgatan skall göras om till gång- och cykelväg

Yttrande från MSN finns i 

ärendet. Handläggning under 

KS ej påbörjad. 2018-12-11

KK18/807 Sverigedemokraterna Motion: Inför vice gruppledare för partierna i Kommunfullmäktige

Inget har framkommit då 

beredning inte är påbörjad av 

KS. 2018-12-11



Diarienummer Sändare/mottagare Ärenderubrik Status Reg.-datum

KK19/392 Thom Zetterström (SD) Motion avseende rekrytering av röstmottagare i Nyköpings kommun

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av KS 2019-05-21

KK19/319 Malin Karlsson (SD) Motion avseende enkätundersökning hedersförtryck

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av KS 2019-04-24

KK19/209

Anna af Sillén (M), 

Petter Söderblom (M) Motion: En ny skolenhetsorganisation

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av KS 2019-03-12

KK19/208

Anna af Sillén (M), 

Petter Söderblom (M) Motion: Förbättra förutsättningarna för landsbygdsskolorna

Yttrande från BUN finns i 

ärendet. Handläggning under KS 

ej påbörjad. 2019-03-12

KK19/206 Thom Zetterström (SD) Motion: Utökat antal ledamöter och ersättare i valnämnden

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av KS 2019-03-11

KK19/204 Malin Karlsson (SD)

Motion: Krav på utdrag ur belastningsregister vid anställningar inom äldreomsorgen och omsorgen för personer 

med funktionsvariation

Yttrande från VON finns i 

ärendet. Handläggning under KS 

är ej påbörjad. 2019-03-11
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KF §   KK19/1 
 
Obesvarade medborgarförslag per 2019-09-26 
 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-08 återremitterades 
rubricerat ärende med motiveringen att ytterligare beredning behövs då 
redovisningen inte uppfyller Kommunallagens krav enligt 5 kap. 35 §. 
 
Kommunallagens 5 kap. 35 § anger att ”en motion eller ett medborgarförslag 
ska om möjligt beredas på ett 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.” 
 
Ärendet har sedan dess beretts ytterligare och listorna har uppdaterats för att 
tydligare redogöra för vad som framkommit vid beredningen samt var i 
handläggningsprocessen ärendet befinner sig. Om något framkommit i 
beredningen, i form av yttrande och/eller underlag, anges detta. Likaså 
anges om inget ännu framkommit. 
 

Obesvarade medborgarförslag kvarstår sedan 2015 och fördelade sig per 

2019-09-26 som följande: 

 

2015: 125 st inkomna varav 1 är obesvarad. 

 

2016: 149 st inkomna varav 1 är obesvarad. 

 

2017: 99 st inkomna varav 14 är obesvarade. 

 

2018: 115 st inkomna, varav 75 är obesvarade. 

 

2019: 95 st inkomna, varav 73 är väckta och obesvarade 

 

Sedan införandet har 1176 medborgarförslag inkommit varav 164 var 

obesvarade per 2019-09-26.  

 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga upprättad lista till handlingarna 
 
  



Diarienummer Ärenderubrik Status Reg.-datum

KK15/193

Medborgarförslag att ta beslut om att av djuretiska skäl i första hand välja att upphandla

 eller köpa in produkter som inte är testade på djur

Återvisades för 

ytterligare beredning 

enligt beslut av KS 2018-

01-01. Handläggning 

under KS ej påbörjad. 2015-03-06



Diarienummer Ärenderubrik Status Reg.-datum

KK16/628 Medborgarförslag att alla barn skrivna i kommunen omfattas av en olycksfallsförsäkring

Inget har framkommit i 

ärendet då beredning ej 

är påbörjad av KS 2016-08-18



DiarienummerÄrenderubrik Status Reg.-datum

KK17/821 Medborgarförslag att skapa fler platser i Nyköping för kreativt skapande för personer i alla åldrar, kön, religion och ursprung

Yttrande från KFN finns i 

ärendet. Handläggning under 

KS pågår. 2017-12-06

KK17/820 Medborgarförslag att skaffa fler platser där ungdomar mellan 15-18 år kan umgås

Yttrande från KFN finns i 

ärendet. Handläggning under 

KS pågår. 2017-12-06

KK17/817 Medborgarförslag att inte anställa fel byggföretag längre

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av 

KS 2017-12-05

KK17/810 Medborgarförslag att ta med klimatanpassningsperspektivet i alla kommunens löpande verksamheter som en integrerad del

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av 

KS 2017-12-04

KK17/799 Medborgarförslag: Ordna en kulturnatt såsom ex. Norrköping, gör i september, oktober eller november

Underlag från produktionen 

finns i ärendet. Handläggning 

under KS pågår. 2017-11-28

KK17/737 Medborgarförslag: Inrätta en kommunalt ledd undervisning i IT

Handläggning under KS 

pågår. 2017-10-31

KK17/735 Medborgarförslag: Bygga en parcour-bana i Harg/Hagalund eller skateramp eller liknande

Handläggning under KS 

pågår. 2017-10-30

KK17/638 Medborgarförslag att anställa kuratorer inom hemsjukvården/kommunen Handläggning under KS 2017-09-19

KK17/636 Medborgarförslag att tillsätta kommunala kuratorer

Underlag från produktionen 

begärt. 2017-09-18

KK17/596 Medborgarförslag avseende att barn som har rätt till 15 timmars gratis barnomsorg borde få ha det i pedagogisk omsorg

Underlag från produktionen 

finns i ärendet. Handläggning 

under KS ej påbörjad. 2017-08-28

KK17/594 Medborgarförslag: Vi ska kunna få vegansk mat i skolan

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av 

KS 2017-08-28

KK17/555 Medborgarförslag: Skapa en enkel vattenlek för barn, stora som små inspirerad av strandpromenad vid Wisla i Warszawa

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av 

KS 2017-08-10



KK17/525

Medborgarförslag: Att i sitt ägardirektiv till Nyköpingshem för 2018 även lägger till att man för all renovering

 och nybyggnation av fastigheter ska beakta eventuellt klimatanpassningsbehov

Underlag från produktionen 

samt yttrande från 

Nyköpingshem finns i 

ärendet. Handläggning under 

KS ej påbörjad. 2017-07-04

KK17/109 Medborgarförslag: Gör konstgräs planer i Nyköpings skolor

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av 

KS 2017-01-26



Diarienummer Ärenderubrik Status Reg.-datum

KK18/51 Medborgarförslag: Förbjuda fyrverkerier och smällare

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-01-02

KK18/50 Medborgarförslag: Förbjud nyårs- och påskfyrverkerier och smällare

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-01-02

KK18/49

Medborgarförslag: Att från och med nyårsfirandet 2018 kompletterar befintlig nyårspromenad med lasershov vid 12 

slaget. På motsvarande sätt som Lidköping och Boden redan gör idag Besvarat av KS 2019-03-11 2018-01-02

KK18/48

Medborgarförslag: Att från och med nyårsfirandet 2018 inför i sina lokala ordningsföreskrifter fyrverkeriförbud i alla 

tätorter inom kommunen

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-01-02

KK18/59

Medborgarförslag: Att ge evenemanget Litter Art Gästabud ett konkret långsiktigt stöd från kommunen för att driva Litter 

Art vidare

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-01-04

KK18/61

Medborgarförslag: Att införa allmän information i alla skolor från åk 4 om tobak och vilka följder ett tobaksberoende 

leder till

Inget har framkomit i beredningen. Underlag 

från produktionen begärt. 2018-01-05

KK18/62

Medborgarförslag, två till fyra upphandlingar om året ska genomföras som reserverad upphandling och riktas till sociala 

företag

Inget har framkommit i beredningen. 

Underlag från produktionen begärt. 2018-01-08

KK18/100

Medborgarförslag: Att väljer ut de Agenda 2030 mål som är relevanta på lokalnivå och börjar med att följa upp dessa mål 

och även publicerar dem på kommunens hemsida

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-01-17

KK18/115 Medborgarförslag att skapar en cirkulär skridskobana på Rosvalla, området utomhus

Underlag från produktionen finns i ärendet. 

Handläggning under KS pågår. 2018-01-23

KK18/120 Medborgarförslag: Att Nyköpings kommun beslutar att hbtq-certifiera Nyköpings högstadium respektive gymnasium

Underlag från produktionen finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-01-24

KK18/152 Medborgarförslag att införa motsvarade försörjningsstödsansökansmodell som i Trelleborg

Yttrande från SN finns i ärendet. 

Handläggning under KS pågår. 2018-02-07

KK18/194

Medborgarförslag att införa i samråd med Sörmlandstrafiken reducerat pris för pensionärer i Nyköpings kommun men 

även ett reducerat länskort

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2018-02-21

KK18/205 Medborgarförslag: Anställa en MAR, Medicinskt Ansvarig Rehabiliterare

Inget har framkommit i ärendet. Underlag 

från produktionen begärt. 2018-02-23

KK18/237 Medborgarförslag: Att övervakningskameror ska installeras på Alpha och Omega

Inget har framkommit i ärendet då beredning 

ej är påbörjad av KS 2018-03-07

KK18/234 Medborgarförslag: Förbud för hundar att vistas på badplatser

Underlag från produktionen finns i ärendet. 

Handläggning under KS pågår. 2018-03-07

KK18/257 Medborgarförslag: Att bygga curlinghall vid Rosvalla

Inget har framkommit i ärendet. 

Handläggning under KS har påbörjats. 2018-03-13

KK18/279 Medborgarförslag: Installera kameror inomhus och vid entré på Nyköpings högstadium, Alpha

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-03-20

KK18/286

Medborgarförslag: Uppdatera/uppgradera mattan med Nyköpingsbilden i foajén och utrusta med trycksensorer kopplad 

till Google maps som visar roterande gatuvy på skärm.

Inget har framkommit i ärendet. 

Handläggning under KS har påbörjats. 2018-03-22



KK18/314 Medborgarförslag: Fria bussresor för 80 år och äldre

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2018-04-05

KK18/325

Medborgarförslag: I samarbete med Sörmlandstrafiken om att införa rökförbud vid buss hålls platser i stadstrafiken 

Nyköping

Inget har framkommit i ärendet. 

Handläggning under KS har påbörjats. 2018-04-09

KK18/348 Medborgarförslag att Nyköpings kommun skyndsamt inför hastighetssänkande åtgärder på Gruvvägen Besvarat av KS 2019-02-25 2018-04-18

KK18/379 Medborgarförslag: Måla vattentornet

Yttrande från BTN finns i ärendet. 

Handläggning under KS har påbörjats. 2018-05-02

KK18/406

Medborgarförslag: Börja tillämpa nudging ("knuffa på") för att få kommunens invånare och besökare att göra mer 

hållbara val

Underlag från produktionen finns i ärendet. 

Handläggning under KS pågår. 2018-05-11

KK18/416 Medborgarförslag att slå/ta bort vass

Underlag från produktionen finns i ärendet. 

Handläggning under KS pågår. 2018-05-15

KK18/427

Medborgarförslag att bygga ett utomhusgym i närheten av Rosvalla (förslagsvis mot Svanvägen där det finns ett 

skogsområde)

Yttrandet från BTN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-05-22

KK18/432

Medborgarförslag: Likt Linköpings kommun, montera pingisbord av stål (för uthålligheten) i förslagavis hamnen och 

Gripsholmsparken

Yttrande från BTN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-05-23

KK18/431 Medborgarförslag: Installera belysning vid gång-och cykelvägen längs Örstigsleden från Arnörondellen Handläggning under KS 2018-05-23

KK18/436 Medborgarförslag att bygga nya rullstolsplatser i stora hallen Rosvalla

Inget har framkommit i ärendet. Underlag 

från produktionen begärt. 2018-05-24

KK18/439 Medborgarförslag: Bygga en ny av och påfart på E4 vid Hagnesta till väg 223

Underlag från produktionen finns i ärendet. 

Handläggning under KS pågår. 2018-05-25

KK18/484 Medborgarförslag: Bygga ett nytt "Omega" (NykHögstadium) på Rosvalla A-plan

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-06-07

KK18/483 Medborgarförslag: Renovera Omega(gamla Borgis) och göra det till Kulturskola för alla

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-06-07

KK18/491 Medborgarförslag att införa kameraövervakning på Teatergatan/Nyköpings bussterminal

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-06-11

KK18/506 Medborgarförslag: Justerar befintliga regler för förskola

Yttrande från BUN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-06-14

KK18/538 Medborgarförslag: Cykelväg ska finnas hela vägen från Nyköping till Svärta som ligger vid länsväg 223/gamla riksettan

Underlag från produktionen finns i ärendet. 

Handläggning under KS pågår. 2018-06-29

KK18/540

Medborgarförslag: Ge Alfaskolan mer resurser i form av att ha socialtjänstfilial/satelitmottagning, ungdomsstödjare på 

plats hela skoldagarna som ingår i elevrådsteam, fritidsgård efter skoltid

Inget har framkommit i ärendet. Underlag 

från produktionen begärt. 2018-07-02

KK18/544 Medborgarförslag: Öppen park i Gripsholmsparken med musik och fika

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2018-07-03

KK18/547

Medborgarförslag: Bygg ett välutrustat utegym med tillhörande lekyta och gräsyta för barn/familjer vid lämplig yta på 

Arnö

Underlag från BTN finns i ärendet. 

Handläggning under KS pågår. 2018-07-04

KK18/570

Medborgarförslag: Att lördagen före den 25:e varje månad erbjuda kommuninvånare (privatpersoner) att ha loppis på det 

nya torget vid teaterparken och då erbjuda bord i avgiften

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2018-07-19



KK18/576 Medborgarförslag att anlägga en brygga vid Näsuddsbadet

Yttrande från KFN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-07-30

KK18/585

Medborgarförslag: Att skapa ett badstråk mellan hamnen och brandholmen med anlagda gräsytor,

 uteduschar, stegar för nedgång i vattnet, utegym, sittplatser mm

Yttrande från BTN finns i ärendet. 

Handläggning under KS pågår. 2018-08-07

KK18/588 Medborgarförslag: Att bygga en discgolfbana i något skogspari nära Nyköpings Centrum och med minst 9 hål

Yttrande från KFN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-08-10

KK18/590 Medborgarförslag att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby

Yttrande från BTN och KFN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-08-13

KK18/604

Medborgarförslag: Att göra Gripsholm parken mera attraktiv som park, liknande det som har byggts i Teaterparken och 

vårat museum

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2018-08-24

KK18/603 Medborgarförslag: Göra cykelleder för MTB (mountainbike) mellan olika orter i Sörmland

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2018-08-24

KK18/614 Medborgarförslag: Nyköpings kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2018-09-03

KK18/613 Medborgarförslag: Gör en gångväg, cykelbana från Blommenhovs avfarten upp till Nya Kyrkogården

Yttrande från BTN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-09-03

KK18/620 Medborgarförslag: Att sätta upp ett staket nedanför Storhusqvarns trappa

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2018-09-07

KK18/622

Medborgarförslag: Gång och cykeltrafiken som nu går över körbanorna på viadukten vid Teaterparken i stället leds ner 

under viadukten på den befintliga cykel/gångbanan

Yttrande från BTN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-09-10

KK18/621

Medborgarförslag att Nyköpings kommun fr o m 2019 ta formellt huvudansvar för att säkra, utveckla och fördjupa 

Träffpunktens existens och verksamhet

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2018-09-10

KK18/628

Medborgarförslag att anlägga en konstgräsplan för spontanidrott på den grusplan som idag står och förfaller mellan

 gatorna Kaprisvägen, Strandstuguviksvägen och Buskvägen

Inget har framkommit i beredningen. 

Underlag från produktionen begärt. 2018-09-12

KK18/638 Medborgarförslag att bygga ett nytt utegym nere i hamnen

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-09-18

KK18/643 Medborgarförslag: Flyttar skateboardramperna från Nico och ställer dom i hamnen

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-09-19

KK18/650

Medborgarförslag att förlänga cykelbanan som går på Ö Kyrkogatan mellan Ö Kvarngatan och Storgatan ytterligare ett 

kvarter

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-09-24

KK18/656 Medborgarförslag att anordnar en cykelväg/gångväg från samhället Jönåker till Rinkebybadet

Underlag från produktionen finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-09-25

KK18/655 Medborgarförslag att satsa på ett motionsspår i Jönåker

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-09-25

KK18/654 Medborgarförslag att utöka/upprusta lekplatsen i Oppeby som ligger mellan Karl-Johanvägen, Sveavägen och Linnévägen

Yttrande från BTN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-09-25



KK18/672 Medborgarförslag: Anlägga en gång- och cykelväg i Stigtomta, Bärbovägen

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-10-01

KK18/679 Medborgarförslag: Mensskydd ska vara gratis för alla livmoderbärare och tillgängliga på skolans och allmänna toaletter

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-10-03

KK18/678 Medborgarförslag: Ha fler och möjligen bättre lampor i skateparken

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-10-03

KK18/681 Medborgarförslag att det ordnas en skatehall där man kan åka skateboard vintertid

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-10-04

KK18/687 Medborgarförslag: Gratis bussresor för äldre

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-10-08

KK18/688 Medborgarförslag: Införa fler stadsbussar under kvällstid, speciellt på helgen

Underlag från produktionen finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-10-09

KK18/694 Medborgarförslag att upprätta och projektera i en naturlig samlingsplats för alla - Hamnhänget

Underlag från produktionen finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-10-15

KK18/693

Medborgarförslag att Nyköpings kommun skapar regler avseende fällning av träd på kommunens mark som reducerar 

effekten av elproduktion i solcellsanläggningar

Inget har framkommit vid beredningen. 

Underlag från produktionen begärt. 2018-10-15

KK18/696 Medborgarförslag: Införa praktik på alla gymnasieprogram

Underlag från produktionen finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-10-16

KK18/732 Medborgarförslag: Utvecklingsprojekt - integration och gemenskap

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-11-07

KK18/783 Medborgarförslag att använda grönyta som tidigare var lekplats i Svalsta till en grönsaksodling - utöka barnens trädgård

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-12-03

KK18/782 Medborgarförslag att en tidigare lekplats i Svalsta, nära Svalsta förskola används som grönsaksodling för barnen

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-12-03

KK18/813 Medborgarförslag: Att förenklar sopsortering i kommunen

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-12-11

KK18/812 Medborgarförslag: Busskort till pensionärer 75 år vardagar 9-15 18- och helger

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-12-11

KK18/819

Medborgarförslag: Införa soptunnor med flera fack så att man kan sortera kompost, brännbart, kartong, papper, metall 

och glas hemma

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-12-18

KK18/821 Medborgarförslag: Höja habiliteringsersättning inom LSS

Yttrande från VON finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-12-19

KK18/823 Medborgarförslag: Införa sopsorteringskärl med olika fack för olika återvinning

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-12-20

KK18/828 Medborgarförslag att Nyköpings kommun bygger en Mountainbike enduro bana

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-12-27



KK18/827 Medborgarförslag: Belysningspolicy - denna av Sveriges riksdag antagna motion skall läggas även i Nyköpings kommun

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-12-27



Diarienummer Ärenderubrik Status Reg.-datum

KK19/32 Medborgarförslag: Förläng gång- och cykelvägen utmed Blommenhovsvägen ända fram och förbi Anderslunds koloniområde

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-01-02

KK19/50

Medborgarförslag: Bygg en gångbana/cykelväg utefter riksväg 53 från Råby söderut fram till att hastighetsbegränsningen på 70 

km/h övergår till 90 km/h

Underlag från produktionen finns i 

ärendet. Handläggning under KS ej 

påbörjad.  2019-01-03

KK19/68 Medborgarförslag att bygga en gång och cykelbana längs Blommenhofsvägen till/förbi nya kyrkogården

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-01-14

KK19/78 Medborgarförslag: Att bygga 2 upphöjda övergångställen utformade som farthinder på Idrottsvägen på varsin sida om Svanvägen

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-01-18

KK19/86 Medborgarförslag att ta bort övergångsstället som korsar Västerleden

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-01-23

KK19/95

Medborgarförslag att Nyköpings kommun förvärvar Pelles lusthus, den delen som innehåller muséet med alla skyltar, föremål 

samt handelsboden

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-01-29

KK19/104 Medborgarförslag att ha en lätt tillgänglig dator i Stadshusets entré där man kan söka äldre ritningar och aktuella bygglov

Underlag till svar finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-01-31

KK19/130

Medborgarförslag att ta hem utställningen "Copernicus – tar pulsen på vår planet" och visar upp den på Culturum eller 

stadshusets entré

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-02-12

KK19/139 Medborgarförslag att på grönytorna plantera/så ängsblommor åt våra pollinerare för att på så sätt motverka insektsdöden

Underlag från produktionen finns i 

ärendet. Handläggning under KS ej 

påbörjad. 2019-02-13

KK19/152 Medborgarförslag: Bygger en Hinderbana i ev Ekensberg

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-02-18

KK19/175 Medborgarförslag: Asfaltera gång- och cykelvägen efter Bergholms väg mellan Domänvägen och Lännings väg

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-02-27

KK19/210 Medborgarförslag: Få till fler seniorboende, dvs boende som är tillgängliga för personer över 65 år

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-03-12

KK19/217 Medborgarförslag avseende konstnärligt samarbete

Yttrande från KFN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-03-14



KK19/228

Medborgarförslag: Att kommunen initierar och stöttar kommunens samtliga skolor till att eleverna tillsammans med föräldrar, i 

ett skolprojekt ser över hemmets klimatanpassning

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-03-18

KK19/236

Medborgarförslag att Nyköpings kommun beslutar att sluta sprida glitter och konfetti på Festdagarna och liknande evenemang 

(då det består av plast och inte är miljövänligt)

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-03-25

KK19/235 Medborgarförslag att Nyköpings kommun anlägger ett utegym i Svalsta (likt det som finns i Stigtomta)

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-03-25

KK19/247

Medborgarförslag att Nyköpings kommun ska besluta om att sänka hastigheten i hela Nyköping stad till 40 km (minska 

hastigheten så minskar utsläppen)

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-03-28

KK19/255

Medborgarförslag att Nyköpings kommun beslutar att enbart köpa in närproducerat svenskt naturbeteskött samt ökar 

möjligheten till vegetariska måltider, till de egna verksamheterna i skola, förskola 

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-01

KK19/264 Medborgarförslag att låta pensionärer åka gratis med stadsbussarna vardagar från kl 10.00 - 14.00 samt lördagar och söndagar

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-04

KK19/263

Medborgarförslag att införa en gemensam fossilfri bilpool för alla kommunens verksamheter med motivering att det är bra för 

klimatet

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-04

KK19/262

Medborgarförslag att införa avgiftsfria bussresor inom Nyköpings kommun för alla kommuninvånare, med motiveringen att det är 

bra för klimatet

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-04

KK19/269

Medborgarförslag att öppna upp den del av vägen som stängts av för biltrafik mellan Stentorpsvägen och Kanntorpsvägen (vid 

återvinningsstationen), Arnö

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-09

KK19/268 Medborgarförslag att bygga ett utegym i Buskhyttan vid Tunaborgen

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-04-09

KK19/282 Medborgarförslag att genomföra en "klimatvecka", enligt liknande modell som i flera andra svenska städer och län i Sverige

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-11

KK19/290

Medborgarförslag att Nyköpings kommun beslutar att ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens 

strategiska arbete mm

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-12

KK19/288 Medborgarförslag att kommunen försöker få en del av planerad statlig utflyttning av delar av 8 statliga verk

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-12

KK19/294

Medborgarförslag att Nyköpings kommun beslutar att införa porrfilter för internet på alla skolor och förskolor i Nyköpings 

kommun

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-15

KK19/293

Medborgarförslag att Nyköpings kommun beslutar att installera porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter i 

kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek m fl platser

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-15

KK19/292 Medborgarförslag att Nyköpings kommun beslutar att bygga en asfalterad motionsslinga på 5 km, för inlines

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-15



KK19/307 Medborgarförslag: Fatta beslut om för eller emot ett införande av tiggeriförbud

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-16

KK19/314 Medborgarförslag: Genomför ett större projekt där kommunmedborgare gratis får testa elcykel under ett par veckor

Inget har framkommit i ärendet. 

Underlag från produktionen begärt. 2019-04-23

KK19/313 Medborgarförslag: Arrangera en Foodcourt under sommarmånaderna

Underlag från produktionen finns i 

ärendet. Handläggning under KS ej 

påbörjad. 2019-04-23

KK19/318

Medborgarförslag att Nyköpings kommun beslutar att utreda möjligheterna att börja fermentera matavfall från hushåll, skolor 

och äldreboenden

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-04-24

KK19/326

Medborgarförslag: Bygga en konstgräsplan på någon av fotbollsplanerna eller hockeyrinken mellan Långbergsskolan och 

Gruvvägen

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-25

KK19/329 Medborgarförslag: Att skapa flera mindre lekplatser i city på väster och öster i anslutning till gågatan, torget och teaterparken

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-04-26

KK19/340 Medborgarförslag att Nyköpings kommun beslutar att anlägga en konstgräsplan vid Långbergsskolan

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-30

KK19/355 Medborgarförslag: Att snarast införa ett bevattningsförbud som är på riktigt, med påföljder

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-05-06

KK19/354 Medborgarförslag: Införa farthinder och övergångställe vid busshållplatsen Hagstugan

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-05-06

KK19/368 Medborgarförslag: Anlägg utegym i Bryngelstorp

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-05-10

KK19/384 Medborgarförslag: Inför differentierade priser på vattenkonsumtion i stället för bevattningsförbud

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-05-17

KK19/396 Medborgarförslag: Asfaltering av återstående delar på Ekebovägen i Oxbacken

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-05-23

KK19/407 Medborgarförslag: Anläggande av båtplatser utmed Nyköpingsån

Inget har framkommit i ärendet. 

Begäran om underlag skickad till 

produktionen 2019-09-25 2019-05-28

KK19/406 Medborgarförslag: Återvinningsprojekt involverande FiA-verksamheten och/eller arbetslösa

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-05-28

KK19/405 Medborgarförslag: Plantera stadsträd på Fruängsgatan

Underlag från produktionen finns i 

ärendet. Handläggning under KS ej 

påbörjad. 2019-05-28



KK19/403 Medborgarförslag: Utöka skateparken i Nyköping

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-05-28

KK19/431 Medborgarförslag: Gör gårdsgatan i korsningen Fruängsgatan-Borgaregatan-Magasingatan

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-06-04

KK19/428 Medborgarförslag: Anlägg MTB-bana på kommunal mark

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-06-04

KK19/433 Medborgarförslag: Sluta klippa gräset på de kommunalt ägda markerna för bevarande av den biologiska mångfalden

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-06-05

KK19/449 Medborgarförslag: Gör något åt fotbollsplanen på trollstigen på Arnö

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-06-13

KK19/451 Medborgarförslag: Inför en busslinje som går via Sibro, Råby, Oppeby och Stavik

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-06-14

KK19/459 Medborgarförslag: Upprusta lekparken på Gustavsbergs förskola i Runtuna

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-06-27

KK19/463 Medborgarförslag: Utarbeta ett livskvalitetsprogram i Nyköpings kommun

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-06-28

KK19/464 Medborgarförslag: Gör Gripsholms parken mer upplyst samt bygg ut dammen med belysning

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-07-01

KK19/487 Medborgarförslag: Bygg ett nytt utegym samt motorikbana för barn

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-07-09

KK19/489 Medborgarförslag: Att på nytt utreda möjligheterna att ändra taxan för färdtjänst

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-07-10

KK19/494 Medborgarförslag: Anlägg utegym vid lekplatsen Krukmakaregatan Högbrunn i Nyköping

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-07-12

KK19/495 Medborgarförslag: Främja möjligheterna att inom kommunen starta ett "Repair Cafe"

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-07-15

KK19/507 Medborgarförslag att bygga en pool längs med strandpromenaden mellan hamnen och Brandholmen

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-07-31

KK19/505

Medborgarförslag att anlägga en naturäng (Natura2000) vid gravfältet Helgona 55:1 bakom fotbollsplanerna vid 

Krikonbacken/Harg

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-07-31

KK19/514 Medborgarförslag: Att bygga två fartbulor/hinder på Stenbrovägen mellan Spinnarvägen och Stockholmsvägen

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-08-05

KK19/512

Medborgarförslag: Att Nyköpings kommun inte beviljar bygglov för offentlig byggnation, kommersiella fastigheter eller hyreshus 

som inte uppfyller kravet om solceller

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-08-05

KK19/511

Medborgarförslag: Att Nyköpings kommun inte beviljar bygglov för flerfamiljshus, parkeringshus och kommunala byggnader som 

inte uppfyller kravet om solceller

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-08-05



KK19/510 Medborgarförslag: Att ordna breddad väg, gång- och cykelbana från Nyköping sista biten till Ryssbergen

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-08-05

KK19/517 Medborgarförslag att möjliggöra för café/servering eller bygg lekpark på baksidan av teatern i teaterparken

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-08-07

KK19/525 Medborgarförslag att alla folkvalda kommunpolitiker spelar SMHI´s klimatanpassningsspel

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-08-20

KK19/558 Medborgarförslag: Anlägg ett utomhusgym för motionärer och kommuninvånare intill Krikonbackens idrottsplats

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-09-05

KK19/571 Medborgarförslag: Sätt upp vaddering på belysningen på parkeringen vid betongskejtparken

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-09-10

KK19/570 Medborgarförslag: Bygg en hundrastgård ute på Arnö

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-09-10

KK19/569 Medborgarförslag: Bygg en gång- och cykelväg på Tärnövägen till och från skolan i Vrena

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-09-10

KK19/594 Medborgarförslag: Låt pensionärer åka buss gratis inom kommunen

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-09-18

KK19/598 Medborgarförslag att Nyköpings kommun ska bli en intressent i Riksbanksprojektet e-kronan

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-09-23

KK19/597 Medborgarförslag: Omvandla Västra skolans gård till enskild plats som kan låsas efter skolans stängning

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-09-23

KK19/605 Medborgarförslag: Sätt ut röda bänkar med ryggstöd på gräsytan utmed Trosavägen i Stenkulla

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-09-25
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Avgifter och dess tillämpning i förskola, 

fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 

2020 

Enligt förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 

maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet ska Statens skolverk senast 1 

december året före bidragsåret lämna uppgift till kommunen om högsta 

avgiftsgrundande inkomst per månad. Kommunfullmäktige fastställer därefter 

avgiftsnivåer för maxtaxa baserat på dessa uppgifter. 

Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad har för år 2020 beräknats till 

49 280 kr. Då uppgifter från Statens skolverk inkom sent på året har beslut om 

avgifter för 2020 fått avvaktas.  

Förslag till nya avgiftsnivåer är markerade med gult i avgiftsdokumentet. 

Ärendet har behandlats vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 

2019-10-01. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan 

pedagogisk verksamhet, samt 

att dokumentet gäller från 2020-03-01. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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Mats Pettersson  
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Avgifter och dess tillämpning i förskola, 

fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 

2020 

1 Avgifter 

1.1 Beräkning av avgift 

Maxtaxa gäller enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 2003-12-09 § 184 Dnr 

BUN 01/11). 

Vid kompletterande omsorg i form av natt- och helgomsorg fördelas avgiften 

procentuellt mellan huvudmännen. Totalbeloppet får inte överskrida maxtaxa. 

Avgift debiteras från och med barnets placeringsdatum. 

Från och med det datum som vårdnadshavare/familjehemsföräldrar fått plats i 

önskad verksamhet är de platsinnehavare. Vid ändrat startdatum debiteras 

1/30 av månadsavgiften per kalenderdag resterande del av aktuell 

startmånad.  

Vid uppsägning betalar platsinnehavare avgift under hela uppsägningstiden. 

Varje förskola och fritidshem har rätt att stänga fyra dagar1 per år utan avdrag 

på avgiften. I samband med stängning erbjuds tillfällig plats på annan enhet. 

Förskola/annan pedagogisk verksamhet 

Avgiften baseras på inkomsttaket för 2020 som Skolverket beräknat till 49 280 

kr. Högsta avgift som debiteras är: 

− barn 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 425 kr/mån 1 478 kr/mån

− barn 2: 2 % av inkomsten - dock högst 950 kr/mån 986 kr/mån

− barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 475 kr/mån 493 kr/mån

− barn 4: ingen avgift

För barn 3 – 5 år med en vistelsetid upp till 15 timmar per vecka men mer än 

525 timmar per år debiteras full avgift under juni, juli och augusti. 

För barn 3 – 5 år med en vistelsetid som överstiger 15 timmar per vecka och 

525 timmar per år reduceras avgiften med 30 % av maxtaxa under tiden 1 

september till och med 31 maj. Full avgift debiteras under juni, juli och augusti. 

1 På grund av personalens kompetensutveckling och övergripande planering 

FÖRSLAG
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För barn, 0–5 år2 som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 

särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola får avgiften endast avse den del 

av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan oavsett tidpunkt på året, 

se 8 kap. 7 och 16 § skollagen. Avgiften reduceras då med 30 % av maxtaxa.  

Fritidshem inklusive lovplatser 

Högsta avgift i fritidshem, lovplats och pedagogisk omsorg för barn i åldern  

6 - 12 år: 

− barn 1: 2 % av inkomsten - dock högst 950 kr/mån 986 kr/mån 

− barn 2: 1 % av inkomsten - dock högst 475 kr/mån 493 kr/mån 

− barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 475 kr/mån 493 kr/mån 

− barn 4: ingen avgift 

Avgift tas bara ut för den eller de delar av lovet som behov av lovplats finns.  

 

Tillfällig fritidshemsplats 

Avgift erläggs med 100 kr per dag, måltider ingår. 

 

Syskonrabatter 

− Yngsta placerade barn i hushållet är första barn, därefter numreras i 

stigande ålder3. 

− Barn i familjehem omfattas av syskonrabatt enligt ovan. 

− Barn placerade i såväl fristående som kommunal verksamhet räknas in 

vid beräkning av syskonrabatt. 

− För barn, 0–5 år4 som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl 

behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola får avgiften avse 

bara den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan, se 8 

kap. 7 och 16 § skollagen.  

− Barn som har tillfällig fritidshemsplats, räknas ej in vid beräkning av 

syskonrabatt. 

 

2 Det gäller även barn som ännu inte fyllt ett år 
3 Barn som bor växelvis i olika hushåll kan räknas som en placering i det ena hushållet 
och ha ett annat placeringsnummer i det andra hushållet.  
4 Det gäller även barn som ännu inte fyllt ett år. 
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Avgiftspliktiga 

Platsinnehavare är avgiftspliktiga. Taxan är densamma för platsinnehavare 

som är ensamstående, gifta, registrerade partners, sammanboende och 

familjehemsföräldrar.  

Familjens/hushållets ekonomiska bärkraft som underlag för 

avgiftsberäkning 

Utgångspunkt för avgiftsberäkningen är inkomsten i det hushåll barnet/barnen 

tillhör. (SFS 2 001:160, 3 §) Med hushåll avses i 3 § ensamstående och 

makar. 

Med makar ska jämställas: 

− personer som lever tillsammans och har gemensamt barn samt är 

folkbokförda på samma adress 

Utgångspunkten för avgiften är hushållets ekonomiska bärkraft: 

− för gifta, registrerade partners och sammanboende med eller utan 

gemensamma barn, beräknas avgiften på deras gemensamma 

inkomster 

− vid växelvis5 boende där vårdnadshavarna inte har ett gemensamt 

hushåll men båda är i behov av plats gäller följande:   

− avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll 

− avgiften fördelas procentuellt i förhållande till respektive hushålls 

avgiftsgrundande inkomst 

− de sammanlagda avgifterna för båda hushållen får inte överstiga 

avgiften för en plats enligt maxtaxa 

− för ensamstående platsinnehavare beräknas avgiften på dennes 

inkomst 

− familjehemsföräldrars inkomst, inklusive arvode, är avgiftsgrundande 

för ett familjehemsplacerat barn  

Skyldighet att lämna inkomstuppgift 

Platsinnehavare är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig och eventuell 

make/maka, registrerad partner eller sambo. Platsinnehavare är också skyldig 

att på begäran av kommunens handläggare lämna uppgifter om aktuella 

förhållanden. 

 

5 Växelvis boende innebär, enligt praxis, att barnet bor minst 1/3 hos ena 
vårdnadshavaren (RÅ 1998 ref 267). 
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Ändrade familjeförhållanden 

Vid äktenskapsskillnad, upplöst samboförhållande eller registrerat partnerskap 

beräknas ny avgift från och med det datum som föräldrarna är folkbokförda på 

skilda adresser. Platsinnehavare ska snarast, till kommunens handläggare, 

anmäla ändrade familjeförhållanden som påverkar avgiften. 

Avgiftsgrundande ersättningar och bidrag 

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga 

inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget 

näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999: 1229) under bidragsåret.  

Statens skolverk ska senast den 1 oktober året före bidragsåret lämna uppgift 

till varje kommun om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det 

högsta avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive tredje 

barnet i förskolan respektive fritidshemmet (Förordning 2015:153).  

Som skattepliktig inkomst (bruttobelopp där inte annat anges) förutom lön 

räknas t ex: 

− föräldrapenning graviditetspenning 

− rehabiliteringspenning 

− arbetslöshetsersättning - dagpenning  

− kontant arbetsmarknadsstöd  

− familjebidrag i form av familjepenning  

− pensionsförmåner  

− statligt studiebidrag i form av studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd 

− ersättning för vård i familjehem (arvodesdel) 

− vårdbidrag för handikappat barn (arvodesdel) 

− sjukersättning 

− sjukpenning 

 

Ett hushålls inkomst för arbete eller studier utomlands ska tas upp med 

bruttobelopp per månad. Detta gäller oavsett om skatteplikten är i Sverige 

eller i det land där man arbetar eller studerar. 
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För egna företagare och andra för vilka det föreligger svårigheter att beräkna 

inkomsten kan en individuell prövning av uppgiven inkomst ske: 

− för beräkningen gäller senast kända deklaration och under tiden 

eventuellt inträffade löneändringar 

− vid nyetablering, eller där inkomst ej går att uppskatta enligt ovan, sätts 

inkomsten till tre gånger basbeloppet 

− avräkning ska enligt överenskommelsen göras då inkomsten blir känd 

− kontroll av inkomstuppgift  

 

1.2 Betalning av avgift 

Allmänt 

Avgiften är en månadsavgift och betalas, baserat på årsinkomst, per 

innevarande månad av platsinnehavare, 12 månader per år: 

− räknas om till en avgift per kalenderdag (1/30 av månadsavgiften) om 

en vistelsetid börjar eller slutar under pågående månad  

− betalas senast på förfallodagen, om inte tillämpas de kravrutiner som 

fastställts för respektive verksamheter  

− vårdnadshavare som önskar ny plats efter uppsägning får inte ha 

någon skuld som kvarstår från tidigare avgifter oavsett vilken 

huvudman som bedriver verksamheten6 

− om det finns två platsinnehavare och de bor tillsammans debiteras de 

gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet 

sker 

− om de två platsinnehavarna är separerade görs en fördelning av 

avgiften mellan platsinnehavarna 

− avgifter under 75 kr/mån debiteras ej 

 

 

 

 

 

6 Se under rubriken Uppsägning, Uppsägning från kommunens sida 
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Avdrag på avgiften 

Avdrag på avgiften görs: 

− för ett barn med en längre sammanhängande sjukfrånvaro7 reduceras 

avgiften efter ansökan från platsinnehavaren 

− om verksamheten inte kan erbjuda omsorg under en avtalad vistelsetid 

med 1/30 för varje förlorad omsorgsdag 

 

Utebliven uppgift om inkomst 

Vid utebliven uppgift om inkomst: 

− debiteras högsta avgift enligt gällande taxa 

− justeras avgiften när uppgifter inkommit 

 

Inkomstjämförelse  

Inkomstjämförelse görs årligen: 

− mellan de inkomstuppgifter som lämnats till kommunens handläggare 

och de uppgifter som lämnats till Skatteverket 

− återkrav respektive återbetalning sker enligt samma regler som 

Skatteverkets  

 

 

7 Med längre tids sjukdom menas tiden efter det att samtliga dagar för tillfällig vård av 
sjukt barn har utnyttjats. 
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Konstpolicy för Nyköpings kommun 

Kultur och fritidsnämnden ansvarar för den konst som ägs av kommunen och 

har tagit fram ett förslag till revidering av konstpolicy. Mindre förändringar har 

genomförts i samband med revideringen. Konstpolicy för Nyköpings kommun 

anger mål, inriktning och arbetssätt för arbetet med konst i offentliga miljöer. 

Grundtanken är att satsningar på konst ska göras strategiskt och integreras 

med övriga gestaltningsaspekter i byggnads och anläggningsprojekt. Den 

omfattar även inköp och vård av flyttbar konst i kommunala byggnader. 

Konstpolicyn bygger på Vision 2030 och Kulturpolitisk policy för Nyköpings 

kommun och tangerar även Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens riktlinjer 

för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan hamnen och 

övriga strategiska platser. 

Ärendet har behandlats av Kultur och fritidsnämnden vid sammanträde 2019-

09-04. 

Förslag till förändringar i policyn är markerade med gult i dokumentet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Konstpolicy för Nyköpings kommun, samt 

att dokumentet gäller från 2020-03-01. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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Sammanfattning 

Nyköpings kommuns konstpolicy anger mål, inriktning och arbetssätt för 

kommunens arbete med konst i offentlig miljö*. Kultur- och fritidsnämnden har 

ansvaret för den offentliga konsten i kommunen.  

En bärande tanke är att satsningar på konst i offentlig miljö ska göras 

strategiskt och integrerat med övriga gestaltningsaspekter i byggnads och 

anläggningsprojekt. Konstpolicyn omfattar även inköp samt vård av flyttbar 

konst i kommunens byggnader, s. k depositionskonst. 

1 Inledning 

Konstpolicy för Nyköpings kommun, detta dokument, ersätter Konstpolicy i 

Nyköpings kommun (Kommunfullmäktige 2016-02-09) Skötsel av 

byggnadsanknutna konstverk och lån ur kommunens konstsamling samt 

rutiner för konstnärlig utsmyckning i kommunal byggnation styrs av dokument 

som upprättats av division Barn Utbildning Kultur för eget bruk. 

Konstpolicyn gäller tills vidare och aktualitetsprövas varje ny mandatsperiod. 

2 Syfte 

2.1 Politiska utgångspunkter 

Investeringar i offentlig konst ska göras strategiskt och integrerat med övriga 

aspekter av byggnads- och anläggningsprojekt, när de sammanfaller med 

sådana projekt. Konstverk uppförs även i färdigbyggd miljö och på naturmark. 

Depositionskonst lånas ut till arbetsplatser i kommunen.  

De politiska intentionerna med kommunens konstpolicy är: 

• Nyköpings invånare ska få uppleva och möta konst i sin vardag – i 

stadskärnan, i alla stadsdelar och kommunens mindre tätorter. 

• Offentlig konst ska förankras i historiska miljöer i Nyköping, förstärka 

befintliga skönhetsvärden och skapa nya, accentuera och förändra 

karaktärer i stadsrummet samt i övrigt bidra till gestaltningen av offentlig 

miljö i kommunen.  

• Kommunens konst ska skapa trivsel och gemenskap för egen personal, 

brukare och besökare i kommunal verksamhet. 

• Konst i det offentliga rummet ska medverka till att skapa mötesplatser 

samt platser för kontemplation, reflektion och diskussion. 

* Med konst i offentlig miljö eller offentlig konst avses i detta dokument konst som ägs av Nyköpings 

kommun. 



Dnr KFN19/34  4/6 
 

Policy Antagen av Kommunfullmäktige   
 

 

• Offentlig konst ska vara av hög kvalitet och kunna sticka ut för att 

överraska och förhöja upplevelsen av platsen. 

• Inköp av konst och utformning av konstnärlig gestaltning ska spegla 

tendenser i samtidskonsten.   

• Vid inköp och investering i offentlig konst ska jämställdhet, mångfald och 

etnicitet beaktas så att god balans uppnås. 

• Det är en bonus om konsten kan användas i vissa sammanhang, t ex som 

ett pedagogiskt eller terapeutiskt verktyg i skola och omsorg. 

• När det är möjligt ska konstnärlig gestaltning kunna utformas under 

deltagande av berörda brukare, boende etc. 

• Den offentliga konsten ska sträva efter helhet och balans mellan olika stilar 

och uttryck.  

• Den offentliga konsten ska kommuniceras med kommuninvånarna genom 

dialog och informationsinsatser. 

2.2 Situationsspecifika utgångspunkter och principer 

Konstpolicyn bygger på Vision 2030 och Kulturpolitisk policy för Nyköpings 

kommun samt tangerar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens Riktlinjer för 

gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och 

övriga strategiska platser  

Nyköping har unika skönhetsvärden som är beroende av väl bevarade 

historiska inslag i bebyggelse, stadsplan och landsbygdsmiljöer. Stadskärnan 

intill Nyköpingsån, Nyköpingshus vid åmynningen och de mindre tätorterna 

inbäddade i det sörmländska kulturlandskapet är några exempel på detta.  

Kultur, och inte minst konst, är en väsentlig markör av både tradition och 

förnyelse. Den offentliga konsten förbinder nuet med historien, speglar sin 

samtid och pekar mot framtiden 

Nyköping är en modern och växande kommun med de många utmaningar det 

innebär. Ny bebyggelse och annan omgestaltning av kommunen skapar nya 

siluetter, vyer, orienteringspunkter, funktioner och flöden i kommuninvånarnas 

vardag. 

Väl utförd konstnärlig gestaltning kan bli ett igenkänningsmärke och emblem 

för ett torg, en park, en byggnad eller ett bostadsområde. Olika formelement, t 

ex skulptur och arkitektur, samverkar med rumsliga element som gator, torg 

och byggnader till att skapa, eller förstärka, en plats karaktär.  
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Mer övergripande gestaltningsidéer sätter enskilda projekt i ett större 

sammanhang, där politiska intentioner kommer till uttryck.  Idéerna kan 

beskrivas i program och anvisningar för gestaltningsuppdragen. 

2.3 Målgrupp 

Den offentliga konsten ska kunna upplevas av invånare i hela kommunen 

liksom av personal, brukare och besökare i kommunal verksamhet. Besökare 

utifrån ska uppleva att den offentliga konsten lyfter fram Nyköpings kvaliteter 

och särart som kommun. 

2.4 Övergripande mål 

”Nyköping erbjuder livskvalitet och trivsamma boendemiljöer, välutbyggd 

samhällservice och ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter” (Vision 2030) 

”Kultur stimulerar känsla, fantasi och språk och ger människan redskap att 

bättre förstå sig själv och andra … Konst och andra kulturella inslag bidrar till 

upplevelsen av staden som plats och levande gemenskap” (Kulturpolitisk 

policy för Nyköpings kommun). 

2.5 Inriktning och berörda verksamhetsområden 

Berörda delar av kommunen är kommunstyrelsen, Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden, division Barn Utbildning Kultur samt Tekniska 

divisionen. 

3 Genomförande 

3.1 Metoder och ansatser 

Genomförandet av konstpolicyn är beroende av ett fungerande samarbete 

mellan berörda delar av kommunorganisationen. 

3.2 Samarbetsformer och samarbetspartners 

Kultur- och fritidsnämndens viktigaste samarbetspartners rörande offentlig 

konst är kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens, division 

Barn Utbildning Kultur samt Tekniska divisionen.  

3.3 Nedbrytning i riktlinjer  

Policyn bryts inte ner i riktlinjer men kompletteras av rutiner för konstnärliga 

gestaltningsuppdrag upprättade av division Barn Utbildning Kultur. Rutinerna 

beskriver ansvarsfördelning och tillvägagångssätt inom enheten Kultur och 

fritid, liksom samverkan med andra berörda parter.  
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4 Roll och ansvarsfördelning 

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för all kommunalt ägd konst. Kultur- 

och fritidsnämnden beskriver i sin budget:  

• prioriteringar, mål och inriktning för aktuella gestaltningsuppdrag samt 

• anvisar medel till köp av depositionskonst och vård och skötsel av 

kommunens konstsamling inkl registret över samtliga kommunägda 

konstnärliga verk. 

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar i verksamhetsbeställningar åt divisionerna 

Barn Utbildning Kultur och Tekniska Divisionen att utföra uppdragen.  

Investeringsmedel till konstnärlig gestaltning avsätts av Kommunfullmäktige i 

budget med minst 1 miljon kr per år. Konstnärlig gestaltning kan omfatta 

offentliga byggnader och allmänna platser så som gator, torg, parker och 

cirkulationsplatser.  

Medlen finns hos kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden äskar medel 

till enskilda projekt och fördelar dem därefter till utförande division/enhet. 

5 Uppföljning och utvärdering 

5.1 Uppföljningsansvar 

Barn Utbildning Kultur redovisar fortlöpande beslut och genomförande av 

konstnärliga gestaltningsuppdrag, liksom inköp av depositionskonst, enligt 

gällande delegationsordning för Kultur-och fritidsnämnden. Kultur- och 

fritidsnämnden följer upp genomförda uppdrag och konstinköp i 

årsredovisningen. 

5.2 Revidering av styrdokument 

Konstpolicyn aktualitetsprövas året efter kommunalval. 
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Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun 

Bakgrund 

I Kulturpolitisk policy regleras att dokumentet ska aktualitetsprövas i samband 

med ny mandatperiod. Policyn omfattar all kulturell verksamhet i Nyköpings 

kommun och anger mål, inriktning och arbetssätt för kommunens 

kulturverksamhet. Förslaget innebär mindre förändringar där bland annat ett 

avsnitt lagts till under övergripande mål men även ett tillägg gällande att 

konventionen för barnets rättigheter är svensk lag sedan 1 januari 2020 och är 

en av utgångspunkterna i kommunens kulturarbete. 

Ärendet har behandlats vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-

09-04. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun, samt  

att dokumentet gäller från 2020-03-01. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

Mats Pettersson  

Kommundirektör  
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1 Inledning 

Kulturpolicyn aktualitetsprövas av kommunfullmäktige vart fjärde år, 

kalenderåret efter kommunalval. Den kulturpolitiska policyn för Nyköpings 

kommun gäller fr om 2019-xx-xx  

Syfte 

Kulturpolitisk policy är ett styrdokument, som ska tydliggöra kommunens 

kulturpolitik. Den kulturpolitiska policyn omfattar all kulturell verksamhet i 

kommunal regi samt av kulturverksamhet i regi av civilsamhällets föreningar 

vilka erhåller kommunalt stöd. 

2 Utgångspunkter och principer 

2.1 Politiska utgångspunkter 

Den kulturpolitiska policyn är ett paraply över de mer operativa dokument som 
styr den kommunala verksamhetens olika delar. Ansvarig politisk instans 
bryter ner policyn i riktlinjer, mål och anvisningar för uppföljning inom 
respektive verksamhetsområde.  

Policyn håller ihop och pekar ut riktningen för all kulturell verksamhet som 
bedrivs i kommunen . 

2.2 Situationsspecifika  Övriga utgångspunkter och 
principer 

Den kulturpolitiska policyn är underordnad kommunens Vision 2030 och 

kopplad till riktlinjer för nämnder och styrelser  

Bibliotekslagen (Svensk författningssamling 1996:1596) och Skollagen 

(Svensk författningssamling 2010:800 § 36) reglerar biblioteks- och 

skolbiblioteksverksamheten i kommunen. 

Barnkonventionen som blir lag 2020-01-01. 

3 Mål och inriktning 

3.1 Målgrupp 

Policyns målgrupp är alla invånare i Nyköpings kommun, med särskild prioritet 
för barn och ungdomar. 

3.2 Övergripande mål 

Hållbar utveckling förutsätter ett rikt kulturliv och fritidsliv(Vision 2030). 

Genom ett starkt kulturliv stärks demokratin och yttrandefriheten och 

människor mår bättre. Kulturen ska stimulera känslor, fantasi och språk och 

ger människan redskap att bättre förstå sig själv och andra. Konst och andra 
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kulturella inslag bidrar till upplevelsen av staden som plats och levande 

gemenskap. 

3.3 Inriktning och berörda verksamhetsområden 

Berörda verksamhetsområden är främst bibliotek, programverksamhet, konst 

skola, förskola (Barn- och ungdomsnänden), föreningsstöd, lokalbokning 

(Kultur- och fritidsnämnden), stadsplanering (Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden), vård och omsorg (Vård- och omsorgsnämnden). 

Tillgänglighet 

Kultur- och föreningslivet i Nyköping ska vara tillgängligt för alla. Barns och 

ungdomars rätt till kultur sätts främst. Personer med funktionsvariationer och 

äldre ska utan hinder kunna delta i kulturlivet.  - och föreningslivet. 

Valmöjlighet 

Tillgången till kulturella aktiviteter ska vara god. Utbudet ska tillfredsställa olika 

intressen. Mötet med levande kultur och möjligheter till eget skapande är 

viktigt för barns och ungdomars utveckling och ett oumbärligt inslag i förskola, 

skola och fritidsverksamhet.  

Delaktighet, jämställdhet, mångfald och integration 

Kultur- och föreningslivet i Nyköping erbjuder mötesplatser som främjar 

integration och jämställdhet. Mångfalden av kulturella uttryck återspeglar 

kommunens etniska mångfald.  

Kommunen har det grundläggande ansvaret för anläggningar inom Nyköpings 

kultur- och fritidverksamhet, men ser gärna att föreningslivet engageras. och 

så långt det är möjligt tar ansvar för driften av anläggningarna. Genom 

samverkan med det civila samhället stöder kommunen människors frivilliga 

gemensamma aktivitet och deltagande i samhällslivet. 

Kommunen stöder föreningar och organisationer för den samhällsnytta de 

medverkar till. Föreningarnas många insatser kompletterar kommunens 

verksamhet. Föreningarna i Nyköping ska erbjudas generösa villkor vid 

nyttjande av kommunens lokaler.  

Tillväxt 

Kultur- och föreningslivet lockar hit nya invånare och stimulerar utveckling och 

nysatsning på många områden. Nyköpings attraktiva livsmiljö, rika historia och 

kulturarv, liksom bredden av aktörer, evenemang och aktiviteter stärker 

kommunens attraktionskraft. konkurrenskraft. 
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Policy Antagen av 

Professionellt bemötande 

Kultur- och föreningslivet är en bred kontaktyta med kommunens invånare. 

Kommunen strävar efter hög kvalitet och gott bemötande i all verksamhet. 

Genom samtal, enkäter och organiserad dialog görs medborgarna delaktiga i 

utformningen och uppföljningen av verksamheten. 

4 Genomförande 

4.1 Metoder och ansatser 

Kulturpolitiken genomförs i största möjliga utsträckning genom samverkan – 

mellan nämnder, inom och mellan divisioner, med andra huvudmän och med 

det civila samhällets organisationer. 

4.2 Samarbetsformer och samarbetspartners 

Utanför den kommunala organisationen är föreningslivet, kommuner, Region 
Sörmland och staten förekommande samarbetspartners.  

4.3 Nedbrytning i riktlinjer 

Berörda nämnder och styrelser ansvarar för att den kulturpolitiska policyn 

bryts ner i riktlinjer för sina verksamhetsområden. 

5 Roll och ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige äger dokumentet och bär det yttersta ansvaret för 

genomförandet. Berörda nämnder och styrelser ansvarar utifrån antagna 

riktlinjer för genomförande inom sina respektive områden. 

6 Uppföljning och utvärdering 

6.1 Uppföljningsansvar 

Berörda nämnder och styrelser ansvarar gentemot kommunfullmäktige för 

uppföljningen i verksamhetsrapporter och berättelser. 

6.2 Uppföljningsformer och indikatorer 

Statistiska Centralbyråns årliga medborgarundersökning i Nyköping ger 

återkoppling om kommuninvånarnas nöjdhet med kommunens kulturella 

verksamhet (Nöjd Medborgarindex, NMI).  

Nämndernas och kommunfullmäktiges uppföljning sker inom ramen för 

budgetprocessen och bokslut. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 

uppföljning av NMI. 
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6.3 Revidering av styrdokument 

Kulturpolicyn aktualitetsprövas av kommunfullmäktige vart fjärde år, 

kalenderåret efter kommunalval.  

Kommunfullmäktige är ansvarig för aktualitetsprövningen. 
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Bildande av bolag för option i samband med 

förvärv av Jernhusens fastigheter för 

genomförande av Nyköpings resecentrum 

Bakgrund 

Nyköpings kommun har haft en lång diskussion med Jernhusen om förvärv av 

Jernhusens fastigheter vid kommande Nyköpings resecentrum. Som en del i 

överenskommelsen mellan Jernhusen och kommunen finns en option för 

Jernhusen om förvärv av bussterminal samt byggrätt för 

kontorshus/centrumverksamhet. För att kunna hantera en option behöver 

optionen hanteras via ett bolag. Optionsavtalet knyts till bolaget. 

Kommunen ser Jernhusen som en bra framtida förvaltare av bussterminal och 

ser därför det som en bra möjlighet att Jernhusen är en framtida ägare och 

utvecklare av bussterminalen och stationsfunktioner. Jernhusen har en bred 

kunskap för att kunna utveckla kontorshus/centrumverksamhet i ett 

stationsnära läge för att skapa en levande plats under hela dygnet. 

För att slutföra affären med Jernhusen behöver Nyköpings kommun bilda ett 

bolag under Nyköping Stadshuset AB för den framtida optionen. 

Förslag 

För att slutföra affären med Jernhusen för genomförande av Nyköpings 

resecentrum ska ett dotterbolag bildas under Stadshuset i Nyköping AB. 

Organisationsnummer för bolaget kommer att införlivas i bolagsordningen efter 

registrering hos Bolagsverket. 

Förslag till styrelseledamöter och revisorer kommer att beredas av 

Valberedningen inför Kommunfullmäktiges sammanträde. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
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att bilda dotterbolag med firma Stationsfastigheter i Nyköping AB under 

Stadshuset i Nyköping AB med aktiekapital om 25 000 kr, 

att fastställa bolagsordning för Stationsfastigheter i Nyköping AB enligt bilaga 

1 till tjänsteskrivelsen, samt 

att fastställa ägardirektiv för Stationsfastigheter i Nyköping AB enligt bilaga 2 

till tjänsteskrivelsen. 

Mats Pettersson 

Kommundirektör 

Jukka Taipale 

Ekonomichef 

Beslut till: 

Samhällsbyggnad 

Ekonomienheten 

JuridikKommunjurist 



Bolagsordning Stationsfastigheter i Nyköping AB (under namnändring), 
Org nr xxxxxx-xxxx 

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Stationsfastigheter i Nyköping AB (under namnändring). 

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i  Södermanlands (län), Nyköping (kommun). 

§ 3. Föremål för verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom området av det blivande –Nyköpings 
resecentrum - förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter samt annan därmed jämförlig 
verksamhet. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer 

§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolaget är att aktivt medverka till omvandling av nuvarande stationsområdet i 
Nyköping till ett attraktivt resecentrum för olika verksamheter. 

Efter kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja dessa ändamål, äga aktier 
eller andelar i andra företag.  

§ 5 Kommunalrättsliga principer

Bolaget skall i sin verksamhet, på motsvaranden sätt som en kommun, iaktta den 
kommunalrättsliga principer om lokalisering och likställighet.  

§ 6. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst  25 000 kronor och högst  100 000 kronor. 

§ 7. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst  25 000 och högst 100 000. 

§ 8. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§ 9. Styrelse

9.1 Styrelsen ska bestå av lägst 3  och högst 7  styrelseledamöter med lägst 1
och högst 3  styrelsesuppleanter. 

9.2 Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Nyköpings 
kommun. 

9.3 Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma, som följer närmast efter det att val till fullmäktige förrättats, till slutet av den 
ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter det nästa val till fullmäktige hållits. 

FÖRSLAG



§ 10. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 1 revisorssuppleant. 

§ 11. Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Nyköpings 
kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant för denne. 

§ 12. Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger 
eventuell verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan 
löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktör. 

§ 13. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller genom e-post tidigast sex 
veckor och senast fyra veckor före stämman  

§ 14. Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas. 
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns

granskningsrapport
7. Beslut om

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan
förekommer.

8. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller

bolagsordningen.

§ 15. Underställningsskyldighet

Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun skall ha rätt att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 



§ 16. Inspektions- och insynsrätt

Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun äger rätt att ta del av bolagets räkenskaper och övriga 
handlingar liksom att i övrigt inspektera bolaget. 

(Då bolaget är helägt av Nyköpings kommun gäller reglerna om offentlighet och sekretess för 
bolaget i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)). 

§ 17. Likvidation

Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren Nyköpings kommun och 
användas på sätt som den finner lämpligt. 

§ 18. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Nyköpings 
kommun. 



Dnr KK20/70 

Ägardirektiv Stationsfastigheter 
i Nyköping AB 

Antagen av Kommunfullmäktige 2020-XX-XX
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Ägardirektiv för 

Detta ägardirektiv för      , org nr xxxxx-xxxx, har antagits av 
Nyköpings kommun genom kommunfullmäktiges beslut 2020-02-11 
och ska av kommunens ombud vid bolagsstämma framläggas för beslut i 
bolaget.  

Detta särskilda ägardirektiv gäller vid sidan av den ”Företagspolicy & 
generella ägardirektiv för kommunens företag”, som fastställts av 
kommunfullmäktige 2016 12 13. 

Föremål för verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom området av det blivande –
Nyköpings resecentrum - förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter 
samt annan därmed jämförlig verksamhet. 

Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolaget är att aktivt medverka till omvandling av nuvarande 
stationsområdet i Nyköping till ett attraktivt resecentrum för olika verksamheter. 

Efter kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja dessa 
ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag 

Bolagets miljömässiga mål 

Bolaget ska i sin verksamhet söka att minska miljöbelastningen och 
söka nyttja energi från förnyelsebara energikällor samt söka bidra till att 
samhället uppnår en ekologiskt hållbar utveckling.   

Bolagets ekonomiska mål mm 

Affärsmässighet 
Bolaget ska bedriva sin verksamhet utifrån affärsmässiga och 
långsiktigt hållbara principer under iakttagande av det kommunala 
ändamålet med verksamheten. Det innebär ett avsteg från den 
kommunalrättsliga principen om självkostnad. Principerna om likställighet 
och lokalisering ska dock beaktas. 

Avkastningskrav 
De krav som anges gäller från och med den period från vilken bolaget 
är aktivt.  

Bolaget ska ha som långsiktigt mål att generera en direktavkastning om 5 
% på insatt kapital.  

Soliditetskrav 
De krav som anges gäller från och med den period från vilken bolaget 
är aktivt. 

Bolaget ska långsiktigt arbeta för en tillfredsställande konsolidering av 
bolaget. Bolaget ska därför ha en soliditet (justerad) om minst 25 % och 
den får inte 
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vara lägre än 20 %. Med justerad soliditet menas eget kapital inkl obeskattade 
reserver med avdrag för latent skatteskuld dividerat med totala tillgångarna. 
 
Borgensavgifter och lånevillkor 
Bolaget ska till kommunen utge marknadsmässig borgensavgift för de 
bolagskrediter som kommunen eventuellt går i borgen för. Nivån fastställs av 
kommunstyrelsen efter delegation från kommunfullmäktige. 
 
Bolaget ingår i kommunens koncernkontosystem och erlägger för detta en 
avgift, samt erlägger respektive erhåller en marknadsmässig internränta på 
aktuellt saldo, enligt kommunens koncernkontoavtal med bank. Ränta utgår 
per dag, vilken fastställs av banken. 
 
I det fall bolaget upptar lån direkt hos kommunen ska räntan vara 

marknadsmässig. 
 
Övrigt 
Om bolaget nyttjar kommunala resurser (t ex inom ekonomi, upphandling, 
personal, mark- och exploatering, karttjänster e d) ska bolaget till kommunen 
utge marknadsmässig ersättning härför.  
 
 
 

_________________ 
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Revidering av Bestämmelser för Nyköpings 

kommuns integrationspriser 

Bakgrund 

Nyköpings kommun delar årligen ut tre integrationspriser. Två av priserna 

instiftades av kommunfullmäktige 2008 och ytterligare ett 2011. Två av 

priserna innefattar en prissumma på 10 000 kronor och det tredje priset är ett 

hederspris utan prissumma.  

Kriterierna för priset är bland annat att insatsen ska främjar samarbete och 

bidra till möten och kontakter mellan människor med olika bakgrund. 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden är ansvarig nämnd och beslutar 

om pristagare. 

Ärendet har behandlats av Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden vid 

sammanträde 2019-12-11. 

Förslag 

Bestämmelserna föreslås revideras då nämnden vill utöka möjligheterna att 

dela ut pris även till arbetsplatser och individer, pris nummer 2 i 

bestämmelserna. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Bestämmelser för Nyköpings kommuns integrationspriser, samt 

att bestämmelserna gäller från 2020-03-01. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

 

 

 Solweig Eriksson Kurg 

 Tf chef Beställarkontor 
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www.nykoping.se 
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Mob   
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Fax    
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2019-11-27 

Bestämmelser för Nyköpings kommuns 
integrationspris 

Nyköpings kommun har beslutat att tills vidare utdela tre årliga pris för 
årets bästa exempel på insatser för att utveckla integration och 
mångfald enligt nedan. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
beslutar om samt utdelar priset. 

1.10 000 kronor samt ett diplom till en skola/klass eller annan 
pedagogisk verksamhet i Nyköpings kommun som visat ett gott 
exempel på att utveckla integration och mångfald 

2.10 000 kronor samt ett diplom till ett företag, arbetsplats, organisation, 
nätverk, förening eller individ i Nyköpings kommun som visat ett gott 
exempel på arbete för mångfald och integration 

3. Nämnden kan även tilldela ett företag ett hederspris utan prissumma
för ett gott exempel på arbete för mångfald och integration.

Priset kan tilldelas samma mottagare mer än en gång 

Priset utdelas en gång per år under förutsättning att uttagningsjuryn 
finner lämpliga pristagare. Priset ska uppgå till 10 000 kronor vardera 
(undantaget hederspris). 

För att få fram vinnande mottagare ska Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden genomföra ett nomineringsförfarande bland 
kommuninvånarna i Nyköpings kommun. En jury utsedd av nämnden 
fattar beslut om vilka som blir mottagare av årets integrationspris på 
basis av inlämnade förslag.  

Kriterier för priset är följande: 

a) insatsen främjar samarbete och bidrar till möten och kontakter mellan
människor med olika bakgrund

b) insatsen tar fasta på resurser och möjligheter i det mångkulturella
samhället

FÖRSLAG



   
 

 2008-03-19 
 

c) insatsen engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i 
samhällsfrågor 

d) insatsen ger ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i 
Nyköpings kommun 

Motivering till förslaget ska beskrivas beträffande vad som har gjorts, 
hur det har gått till samt uppnått resultat. 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar vilka mottagare 
som ska tilldelas priset. Nämnden kan även för visst år avstå från att 
utdela priset om man bedömer att man inte finner några tillräckligt 
kvalificerade mottagare. Priset kan också uppdelas på flera föreslagna 
mottagare om nämnden så beslutar. 

Utdelning av priset ska ske under högtidliga former på tid och plats som 
bestäms av Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. 

Eventuell skatt på utdelat pris betalas av mottagarna. 

Eventuella förändringar av dessa bestämmelser beslutas av 
Kommunfullmäktige efter förslag från Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Skulle Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden upphöra ska dess 
uppgift enligt dessa bestämmelser fullgöras av den nämnd som då 
handhar de nuvarande nämnds verksamhetsfrågor i kommunen. 

 

     __________________________ 

Bestämmelser fastställda av Kommunfullmäktige XXXX-XX-XX  

Reviderade 2011-03-01 
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Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet i Nyköpings kommun enligt 

livsmedels- och foderlagstiftning  

Bakgrund 

Förslaget till taxa reglerar avgifter för Nyköpings kommuns kostnader för 

offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt EU:s bestämmelser 

inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om 

foder och animaliska biprodukter (2006:805), samt de författningar som 

meddelats med stöd av denna lagstiftning inklusive förordning (2006:1166) om 

avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.  

Förslag 

Revidering av taxan föreslås då Europaparlamentets och rådets förordning 

eu2017/625 trädde i kraft den 14 december 2019 och taxan behöver justeras 

för att överensstämma med förordningen. Kommunerna påverkas främst 

genom förändringar av olika begrepp men även genom att det nu är tillåtet att 

ta ut avgift för export- och importkontroll samt exportintyg. 

Svensk lagstiftning behöver anpassas till förordningen och i samband med 

detta ska även vägledning tas fram till kommunerna för stöd i tillämpningen av 

de nya bestämmelserna. Dokumentet kan därför vara i behov av ytterligare 

revidering framöver. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i Nyköpings 

kommun enligt livsmedels och foderlagsstiftning, samt, 

att dokumentet gäller från 2020-03-01. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

 

 

Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

 Solweig Eriksson Kurg 

 Tf chef Beställarkontor 
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Antagen av Kommunfullmäktige 2020-XX-XX 

Inledande bestämmelser 

1 §   

Denna taxa gäller avgifter för Nyköpings kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt EU:s 

bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om 

foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning 

(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 

meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

2 §   

Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. registrering av anläggning

2. årlig offentlig kontroll

3. Uppföljande kontroll som inte var planerad

4. Utredning av klagomål

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg

6. importkontroll och

7. offentlig kontroll i övrigt.

3 §   

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 

livsmedels- och foderlagstiftningen överklagats. 

4 § 

Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden efter handläggning. 

Timavgift 

5 §   

Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 300 kronor per timme kontrolltid. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning enligt 7-9 

§§ eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder

som anges i taxan.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt 

för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.   

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 

För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som 

utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 

påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger 

ordinarie timavgift. 
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Avgift för registrering 

6 §  

Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift motsvarande en 

timmas kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift 

7 § 

För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift 

betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

fastställt för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen. 

Härvid tillämpas Livsmedelsverkets gällande vägledning Riskklassning av livs-

medelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timavgiften. 

8 §  

För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kontrollavgift 

motsvarande 0,5 timavgift betalas.  

9 § 

Om en tillämpning av 7 eller 8 §§ skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 

uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 

riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 

bedömning av anläggningens kontrollbehov.  

10 § 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska 

betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.  

11§ 

För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

12 § 

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska 

den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

13 § 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 

verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.  
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14 § 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar anläggningen 

(livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 

Avgift för uppföljande kontroll och utredningar av klagomål 

15 § 

Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och som 

har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll 

och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad 

eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens 

nedlagda kontrolltid enligt 5 § och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av 

prover. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att 

bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.   

Avgift för exportkontroll 

16 § 

Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i 

tredje land. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat 

enligt 5 §. 

Avgift för importkontroll 

17 § 

Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift 

till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av 

förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land 

och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat 

enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover. 

Avgift för övrig offentlig kontroll 

18 §  

För sådan offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i övrigt som följer av den 

lagstiftning som anges i 1 §, tas avgift ut för den faktiska kontrolltid som den miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens övriga 

faktiska kostnader i ärendet. 
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Höjning eller nedsättning av avgift 

19 § 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov 

eller övriga omständigheter, får miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i ett enskilt ärende 

ändra en avgift enligt denna taxa. 

Avgiftens erläggande och verkställighet 

20 §  

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Nyköpings kommun genom miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i 

faktura. 

Överklagande 

21 §  

Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter överklagas 

nämndens beslut om avgift hos länsstyrelsen.  
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Taxa för parkering 

Syftet med parkeringsövervakningen i Nyköpings kommun är att främja 

trafiksäkerheten, öka framkomligheten och förbättra trivseln i staden. 

Antalet fall av felparkering har ökat under de senaste åren och en höjning av 

avgifterna för felparkering bedöms vara en effektiv åtgärd att vidta för att tillse 

en bättre efterlevnad av parkeringsreglerna. Höjningen är också förankrad i 

parkeringsstrategi för Nyköpings kommun. Förslaget är att avgiften för 

felparkering höjs från 500 kr till 800 kr och grov felparkering höjs från 900 kr till 

1300 kr. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Taxa för parkering, samt 

att taxan gäller från 2020-03-01. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Mats Pettersson 

Kommundirektör 

Solweig Eriksson Kurg 

Tf chef Beställarkontor 
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Avgift för ej avbokat besök inom hemtjänsten 

Bakgrund 

Inom hemtjänsten i Nyköpings kommun görs årligen 26 000 planerade besök 

som inte kan genomföras av personal då kunden inte kan eller vill ta emot 

besöket. Dessa bombesök har inte avbokats i förväg. 

Konsekvenserna av detta är en ineffektiv användning av resurser, både i form 

av tid och planering av personal. Mängden bombesök gör att åtgärder behöver 

vidtas för att skapa en god och effektiv resursanvändning. 

Förslag 

Förslaget är att avgiften för ett ej i förväg avbokat besök ska vara 150 kronor 

per besök och avgiften föreslås ligga utanför maxtaxan. 

Villkor för avbokning föreslås vara att detta måste ske två vardagar innan 

planerat hemtjänstbesök senast vid samma tidpunkt besöket är planerat. 

Undantag gäller till exempel vid akut inläggning på sjukhus. Det finns också 

utrymme för bedömning utifrån aktuell situation.  

Är personal mer än en timma sen eller för tidig och kunden inte är hemma 

debiteras ingen avgift. 

Målsättningen är att intäkterna med anledning av avgiften ska bli så låga som 

möjligt men beräknas med dagens volymer av bombesök uppgå till 4 miljoner. 

En grov uppskattning av kostnadsminskningar för division Social omsorg 

beräknas till 1,5–2 miljoner årligen 

Ärendet har beretts vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-12-

05. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Avgift för ej avbokade besök inom hemtjänsten, 
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att avgiften förs in i nämndens dokument för taxor, samt 

att avgiften gäller från 2020-03-01. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

 Solweig Eriksson Kurg 

 Tf chef Beställarkontor 
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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.  

Förslag 

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 inkråmeten total rådighet 

kring Nyköpingsån och kan fokusera på rätt investeringar i ån. 

Inkråmsförsäljningen innebär att bolaget överlåter anläggningstillgångarna till 

kommunen. 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.  
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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.    

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, 

att uppdra till kommundirektör att tillsammans med styrelsen i Nyköping 

Vattenkraft AB ta fram ett nytt förslag på ägardirektiv, 

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 13 oktober 2020. 

 Förslag till beslut  

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. 

 

 

Mats Pettersson  

Kommundirektör  
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 Jukka Taipale 

 Ekonomichef 
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KF §  Dnr KK20/50 
 
 
Medborgarförslag att anlägga en fil för högersväng på 
Oxelösundsvägen från Nyköping mot Nävekvarn 
 
Förslag inlämnat av  föredras. 
 
Den väg som avses i medborgarförslaget tillhör det statliga 
vägnätet och det är därmed Trafikverket som ansvarar för skötsel 
och trafiksäkerhetsåtgärder på den aktuella sträckan. 
 
Mot bakgrund av att kommunen inte är väghållare av aktuell väg 
föreslås Kommunfullmäktige att avvisa medborgarförslaget och 
översända det till Trafikverket, i enlighet med 
Kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avvisa medborgarförslaget 
 
att översända detsamma till Trafikverket för kännedom. 
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KF §  Dnr KK19/739 
 
 
Medborgarförslag att bygga en hundrastgård i Stensborg, 
mellan Koboltvägen och Stensborgsvägen 
 
Förslag inlämnat av  föredras. 
 
Då rubricerat medborgarförslag överensstämmer med tidigare 
inlämnat medborgarförslag (KK17/373), vilket Kommunstyrelsen 
besvarade vid sammanträde 2018-10-01 föreslås 
Kommunfullmäktige att hänvisa medborgarförslaget till det 
tidigare avlagda svaret samt avsluta beredningen av ärendet, i 
enlighet med Kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 
 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att hänvisa medborgarförslaget till svar som getts i ärende 

KK17/373, samt 

 

att avsluta beredningen av ärendet. 

 

 

Beslut till: 

Förslagsställaren (inkl. svar i ärende KK17/373) 
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KF §  Dnr KK19/798 
 
 
Medborgarförslag att bygga en hundrastgård på Öster, t ex 
vid Gripsholmsparken 
 
Förslag inlämnat av  föredras. 
 
Då rubricerat medborgarförslag överensstämmer med tidigare 
inlämnat medborgarförslag (KK17/373), vilket Kommunstyrelsen 
besvarade vid sammanträde 2018-10-01 föreslås 
Kommunfullmäktige att hänvisa medborgarförslaget till det 
tidigare avlagda svaret samt avsluta beredningen av ärendet, i 
enlighet med Kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 
 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att hänvisa medborgarförslaget till svar som getts i ärende 

KK17/373, samt 

 

att avsluta beredningen av ärendet. 

 

 

Beslut till: 

Förslagsställaren (inkl. svar i ärende KK17/373) 
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KF §  Dnr KK19/724 
 
 
Medborgarförslag att byta namn på Topeliigatan 611 37 
Nyköping, till Knölgatan 
 
Förslag inlämnat av  föredras. 
 

Då förslaget bedöms vara en verksamhetsfråga för Tekniska 

divisionen att besvara och inte av politisk karaktär föreslås att 

medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och översänds till 

Tekniska divisionen för besvarande, i enlighet med 

kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 

 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att omvandla medborgarförslaget till synpunkt, samt 

 

att översända det till Tekniska divisionen för besvarande. 
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KF §  Dnr KK19/757 
 
 
Medborgarförslag att sätta upp årtalsskyltar 1969-2019 på 
Stadshusets fasad 
 
Förslag inlämnat av  föredras. 
 

Då förslaget bedöms vara en verksamhetsfråga för Tekniska 

divisionen att besvara och inte av politisk karaktär föreslås att 

medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och översänds till 

Tekniska divisionen för besvarande, i enlighet med 

kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 

 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att omvandla medborgarförslaget till synpunkt, samt 

 

att översända det till Tekniska divisionen för besvarande. 
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KF §  Dnr KK19/776 
 
 
Medborgarförslag att Nyköpings kommun är i behov av 
parkarbetare som plockar skräp och ser till att vår stad är 
ren och fin 
 
Förslag inlämnat av  föredras. 
 

Då förslaget bedöms vara en verksamhetsfråga för Tekniska 

divisionen att besvara och inte av politisk karaktär föreslås att 

medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och översänds till 

Tekniska divisionen för besvarande, i enlighet med 

kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 

 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att omvandla medborgarförslaget till synpunkt, samt 

 

att översända det till Tekniska divisionen för besvarande. 
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KF §  Dnr KK19/779 
 
 
Medborgarförslag att Nyköpings kommun sätter upp 
gatlampor nere vid promenaden som går längs Nyköpings 
ån, längst ner på Tullportsgatan och löper under Östra 
Rundgatan 
 
Förslag inlämnat av  föredras. 
 

Då förslaget bedöms vara en verksamhetsfråga för Tekniska 

divisionen att besvara och inte av politisk karaktär föreslås att 

medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och översänds till 

Tekniska divisionen för besvarande, i enlighet med 

kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 

 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att omvandla medborgarförslaget till synpunkt, samt 

 

att översända det till Tekniska divisionen för besvarande. 
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KF §  Dnr KK20/45 
 
 
Medborgarförslag att sätta upp mindre sopsorteringskärl för 
källsortering utmed populära gångstråk i staden 
 
Förslag inlämnat av  föredras. 
 

Då förslaget bedöms vara en verksamhetsfråga för Tekniska 

divisionen att besvara och inte av politisk karaktär föreslås att 

medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och översänds till 

Tekniska divisionen för besvarande, i enlighet med 

kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 

 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att omvandla medborgarförslaget till synpunkt, samt 

 

att översända det till Tekniska divisionen för besvarande. 
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KF §  Dnr KK20/88 
 
 
Medborgarförslag att förbättra utmärkning av överpassage 
av gång- och cykelvägen utmed Runtunavägen och över 
Runtunavägen vid Oxbackevägen 
 
Förslag väckt av  i rubricerat 
medborgarförslag föredras. 
 

Då förslaget bedöms vara en verksamhetsfråga för Tekniska 

divisionen att besvara och inte av politisk karaktär föreslås att 

medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och översänds till 

Tekniska divisionen för besvarande, i enlighet med 

kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 

 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att omvandla medborgarförslaget till synpunkt, samt 

 

att översända det till Tekniska divisionen för besvarande. 
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KF §  Dnr KK20/90 
 
 
Medborgarförslag att förbättra sikten vid övergångstället vid 
Nyköpings Montessoriförskola (Mariebergs gård) 
 
Förslag inlämnat av  föredras. 
 

Då förslaget bedöms vara en verksamhetsfråga för Tekniska 

divisionen att besvara och inte av politisk karaktär föreslås att 

medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och översänds till 

Tekniska divisionen för besvarande, i enlighet med 

kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 

 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att omvandla medborgarförslaget till synpunkt, samt 

 

att översända det till Tekniska divisionen för besvarande. 
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KF §   
 
 
Medborgarförslag  
 
att bygga fler utegym 
 
att bygga en gång- och cykelbana från Stigtomta längs 
Bärbovägen fram till Kisängsvägen 
 
att flytta Gästabudsnyckeln (gåvan till Nyköpings kommun 1987 
från Pelle Nilsson) från Rosvalla för bättre synliggörande 
 
att anlägga en park vid östra klockstapeln och österut mot 
gångvägen mellan Stackebergsgatan och Bergsgränd 
 
att Nyköpings kommun ansluter sig till One Planet City Challenge 
vid nästa tillfälle som ges 
 
att införa cykelväg från Västra Storgatan till Östra Rundgatan 
samt öppna upp för mopeder att köra Strandparksvägen från Arn 
mot Stan 
 
att Nyköpings kommun tänker om angående beslut att införa 
straffavgift inom hemtjänsten 
 
att Nyköpings kommun ordnar dans på fredagskvällarna på 
torget i centrala Nyköping sommartid, för att få mer människor in i 
stadskärnan på kvällarna 
 
att förbättra och skapa fler aktiviteter i och runt 
Gripsholmsparken på Öster 
 
att genomföra hastighetsdämpande åtgärder på Stenbrovägen 
på sträckan Stockholmsvägen - Mariebergs gård 
 
att Nyköpings kommun snarast ansöker hos regeringen att få 
ingå i finska språkets förvaltningsområde 
 
att skapa fler samåkningsparkeringar utmed E4 mellan Nyköping 
och Norrköping 
 
att förlänga sopsaltningen på cykelbanan längs med 
Strandstuguviksvägen från Kompassens förskola till cykelbanans 
slut vid Örstig 
 
att erbjuda tider på t ex Rosvalla, Folkungavallen m.fl. för 
"Löpning för allmänheten" när banorna inte är uthyrda 
 
att skapa utegym i anslutning till kommunens lekparker 
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KF § 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
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KF §  Dnr KK19/725 
 
Avsägelse av uppdrag, Lisa Persson (SD) 
 
Lisa Persson (SD), har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman i 
Nyköpings tingsrätt. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Lisa Persson (SD), befrielse från sitt uppdrag som 
nämndeman i Nyköpings tingsrätt, fr o m 2019-02-11, samt 
 
att utse Marianne Sohlman Zetterström (SD), till ny nämndeman i 
Nyköpings tingsrätt, i stället för Lisa Persson, fr o m 2019-02-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till: 
Lisa Persson 
Marianne Sohlman Zetterström 
Nyköpings tingsrätt 
IT-avdelningen (avslut av epostadress) 
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KF §  Dnr KK20/97 
 
Avsägelse av uppdrag, Hanna Amloh (S) 
 
Hanna Amloh (S), har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Hanna Amloh (S), befrielse från sitt uppdrag som 
ersättare i Socialnämnden, fr o m 2019-02-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till: 
Ordf SN 
Sakkunnig SN 
Sekr SN 
Löneavdelningen 
Tromanadministratör Beställarkontoret 
 

  



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum 
 2020-02-11 

 _______________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

KF §   KK19/186 

 

Förlängning av tillförordnande av kommunalråd tillika gruppledare, 

perioden 2020-03-01 till 2020-09-01 

 

Kommunfullmäktige valde 2018-10-23 (KF § 187) Malin Hagerström (MP) till 

kommunalråd om 60 % av heltid samt Marco Venegas Astudillo (MP) till 

kommunalråd tillika gruppledare om 30 % av heltid. 

 

2019-02-12 beslutade Kommunfullmäktige att tillförordna Marco Venegas 

Astudillo (MP) som kommunalråd tillika gruppledare om 90 % under perioden 

2019-03-01 till 2020-02-29, då Malin Hagerström (MP) under perioden är 

föräldraledig. 

 

Då Malin Hagerström (MP) kommer att vara fortsatt föräldraledig fram till och 

med 2020-09-01 föreslås Kommunfullmäktige besluta att Marco Venegas 

Astudillo (MP) är fortsatt förordnad som kommunalråd tillika gruppledare om 

90 % för samma period.  

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Marco Venegas Astudillo (MP) under perioden 2020-03-01 till 2020-09-01 

är fortsatt kommunalråd tillika gruppledare om 90 % av heltid. 
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KF §  Dnr KK20/1 
          
 
Anmälningsärenden 
 
Anmäls och läggs till handlingarna 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
1 Vård- och 

omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag § 80  
2019-10-24 Ej verkställda 
beslut enligt 16 kap §§ f och h 
Socialtjänstlagen (SOL), andra 
kvartalet 2019, samt 
tjänsteskrivelse 

KK19/1: 
26, 26:1 

    
2 Vård- och 

omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag § 81  
2019-10-24 Ej verkställda 
beslut enligt § 28 h Lagen om 
stöd och service (LSS) till vissa 
funktionshindrade, andra 
kvartalet 2019, samt 
tjänsteskrivelse 

KK19/1: 
27, 27:1 

    
3 Direktionen för Nyköping-

Oxelösunds 
Vattenverksförbund 

Protokollsutdrag Nyköping-
Oxelösunds Vattenverksförbund 
§ 55, 2019-10-17, yttrande över 
revisorernas granskning av 
delårsbokslut 

KK19/637: 
3, 3:1 

    
4 Socialnämnden Protokollsutdrag 

Socialnämnden § 97 191212 Ej 
verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen kvartal 3 
2019, samt rapport 

KK19/1:29 

    
5 Vård- och 

omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag VON § 100 
2019-12-05 Ej verkställda 
beslut enligt 16 kap §§ f och h 
Socialtjänstlagen (SoL) tredje 
kvartalet 2019 
 

KK20/1:1 

    
6 Vård- och 

omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag VON § 101 
2019-12-05 Ej verkställda 
beslut enligt 28 h Lagen om 
stöd och service (LSS) till vissa 
funktionshindrade, tredje 
kvartalet 2019 
 

KK12/1:2 

    



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum 
 2020-02-11 

 _______________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

7 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS § 310 
2019-12-16 Uppdrag gällande 
kartläggning för att arbeta 
förebyggande mot våld; våld i 
nära relation, hedersrelaterat 
våld och förtryck samt 
prostitution och 
människohandel 

KK20/1:3 

 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna 
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