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KOMMUNFULLMÄKTIGEÄRENDEN 
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Taxa för tillsyn och tillstånd inom den brandförebyggande 
verksamheten 2016 

- Protokollsutdrag från Bygg- och tekniknämnden

Svar på motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot 
självmord 

- Tjänsteskrivelse
- Yttrande från Socialnämnden
- Yttrande från Barn- och ungdomsnämnden
- Yttrande från Vård- och omsorgsnämnden
- Yttrande från Utbildnings,- arbetsmarknads,- och

integrationsnämnden
- Motion

Fördelning av riksnorm för försörjningsstöd 2016 

- Kompletterande inlaga till kommunstyrelsen
- Beräkning av riksnorm efter fastställande av belopp från

Socialstyrelsen
- Protokollsutdrag från Socialnämnden

PRODUKTIONSSTYRELSEÄRENDEN 
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Beslut om bidrag på lika villkor till fristående förskola, pedagogisk 
omsorg och grundskola 

- Tjänsteskrivelse
- Delegationsbeslut från Barn- och ungdomsnämndens

ordförande

Investering: digitalisering av samordningscentral för trygghetslarm 

- Tjänsteskrivelse
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KK15/658 

KK15/418 

KK15/671 

Dokumentnamn 
ks151026_d ver 2 

Antal sidor 
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KOMMUNSTYRELSEÄRENDEN 

1 

2 

3 
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Uppdrag om framtagande av åtgärdsplan för Nyköpingsån 

- Tjänsteskrivelse

Svar på remiss om betänkande över regional planering - ökad 
samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) 

- Förslag till yttrande

Anläggande av utsiktsplats vid Skavsta flygplats - Moder Jord 

- Tjänsteskrivelse
- Karta

Bemyndigande att underteckna checkar och internetbetalningar för 
division Social omsorg 

- Tjänsteskrivelse

2(3) 

KK15/669 

KK15/507 

KK14/536 

KK15/58 

5 Svar på medborgarförslag om planerad cykelväg Stockholmsvägen till KK15/92 
Sten brovägen 

- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag från Bygg- och tekniknämnden
- Medborgarförslag

6 Svar på medborgarförslag om att införa en ny form av dygnsbiljett inom KK14/696 
kollektivtrafiken i länet 

7 

8 

- Tjänsteskrivelse
- Medborgarförslag

Svar på medborgarförslag om försök med elbuss i stadstrafiken 

- Tjänsteskrivelse
- Medborgarförslag

Svar på medborgarförslag om att införa ett kvalitetsbevis för alla de 
restauranger som hanterar och säljer livsmedel 

- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag från Miljönämnden
- Medborgarförslag

KK14/206 

KK15/116 

9 Svar på medborgarförslag om att bygga plank utmed Ejdervägen mot KK15/136 
Lennings väg 



10 

11 

12 

13 

- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag från Bygg- och tekniknämnden
- Medborgarförslag

Svar på medborgarförslag att Nyköpings kommun bör ställa krav på de 
mejeriprodukter som köps in 

- Tjänsteskrivelse
- Medborgarförslag

Svar på medborgarförslag att bygga om rondellen vid norra infarten 
- Tjänsteskrivelse

- Yttrande från Bygg- och tekniknämnden
- Medborgarförslag

Delegationsärenden 

Anmälningsärenden 

Urban Granström 
Ordförande 

Anna-Karin Lindblad 
Sekreterare 

3(3) 

KK15/161 

KK15/406 
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NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS § Dnr KK15/633 

Taxa för tillsyn och tillstånd inom den brandförebyggande 
verksamheten 2016 

Bygg- och tekniknämnden har i beslut 2015 09 22 beslutat om ny taxa i 
rubricerat ärende. Föreslagen justering av taxan har sin utgångspunkt i 
kostnadsökningar och förslaget innebär dels en höjning av grundavgiften 
med 63 kr och del en höjning av timavgiften med 21 kr. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta taxa för tillsyn och tillstånd inom brandförebyggande verksamhet 
samt 

att taxan börja gälla fr o m 2016-01-01 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Bygg- och tekniknämnden 15-09-22
NYKÖPINGS KOMMl1;$0mrnunstyrelsen,,ornrnunkontoret

Justerandes signatur 

�\ �

BTN § 148 Dnr BTN15/60 Dnt�.l.? .. G 913
·······• .......... , .........

Taxa för tillsyn och tillstånd inom den brandförebyggande 
verksamheten 

1 januari 2013 trädde den nuvarande Taxa för tillsyn och tillstånd inom den 
brandförebyggande verksamheten, (BTN12/59 och KK 12/399), i kraft. I 
taxekonstruktionen ges Bygg- och tekniknämnden möjlighet att justera 
avgiften med utgångspunkt från lönekostnadsökningar. Inför 2014 gjordes en 
justering och inför 2015 gjordes ytterligare en justering av timavgiften, till 
nuvarande 835 kr. 

Beslut i KF 2014-09-09 § 17 4 (KK13/191) innebär att fastställande och 
revidering av styrdokument som rör taxor och andra avgifter alltid ska 
fastställas av kommunfullmäktige. Detta innebär att nuvarande förslag på 
justering av timavgiften inte kan fastställas i Bygg- och tekniknämnden. 

Beställarkontoret har inhämtat uppgifter från räddningstjänsten som visar på 
en lönekostnadsökning för 2015 på 2,5 %. Förslaget på höjning för 2016 är 
enligt följande: 
Nuvarande timavgift höjs från 835 kr till 856 kr 

Nuvarande grundavgift höjs från 2 505 kr till 2 568 kr (grundavgiften baseras 
på 3 timavgifter) 

Bygg- och tekniknämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta uppdaterad taxa för tillsyn och tillstånd inom den brandfarliga 
verksamheten i enlighet med bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2015-09-04 

att taxan börja gälla från och med 2016-01-01 och ersätter nu gällande taxa. 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen 
Handläggare: 

Tommy Carlsson 
Nämndansvarig tjänsteman 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Bygg- och tekniknämnden 15-09-22

Plats och tid Stadshuset, tisdagen 22 september 2015, kl 14.00-14.55 

Ledamöter och ersättare Beslutande Ersättare 

Övriga deltagare 

Underskrifter 

Carl-Åke Andersson (S), ordf 
Karina Josevski (MP), 1 :e v ordf 
Christine Gilljam (S) 
lngegerd Quisth (S) 
Sören Viking (S) 
Håkan Johansson (V) 
Tommy Jonsson (M) 
Kent Gustafsson (C) 
Lars Lundqvist (KD) 
lnna Billnert (SD)§§140-144,146-154 
Kaj Nilsson (M) tj ers. 
Natalie Karlsson (C) tj ers. § 145 

Lena Öden (S) 
Lars Nordquist (S) 
Elisabeth Sjödelius (S) 
Gunnar Åsell (MP) 
Thomas Lenninger (V) 
Tomas Ekermo Karlsson (FP) 

Jonas Andersson, Tommy Carlsson, Åsa Valdemardotter, Magnus Pirholt, Mats 
Lindberg, Maria Björk, Sara Rangensjö, Henrik Haugness, Hadar Nordblom och 
Synnöve Nyman 

Sekreterare Paragrafer 140- 154 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

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

Organ 

Sammanträdesdatum 

Anslag uppsatt den 

Protokollet förvaras hos 

Underskrift 

Bygg- och tekniknämnden 

2015-09-22 

2015-09-28 

Samhällsbyggnad 

Sista dag för överklagande 2015-10-19 

Datum för anslags nedtagande 2015-10-20

Utdragsbestyrkande 

( ,. 

JN 



(jJ Nyköping 
Nämndansvarig tjänsteman 
Tommy Carlsson 

Tjänsteskrivelse 

Datum 
2015-09-04 

Bygg- och tekniknämnden 

Taxa för tillsyn och tillstånd inom den 

brandförebyggande verksamheten 

Bakgrund 

Dnr 
BTN 15/60 : 2_ 

1 januari 2013 trädde den nuvarande Taxa för tillsyn och tillstånd inom den 

brandförebyggande verksamheten, (BTN12/59 och KK 12/399), i kraft. I 

taxekonstruktionen ges Bygg- och tekniknämnden möjlighet att justera 

avgiften med utgångspunkt från lönekostnadsökningar. Inför 2014 gjordes en 

justering och inför 2015 gjordes ytterligare en justering av timavgiften, till 

nuvarande 835 kr. 

Beslut i KF 2014-09-09 § 17 4 (KK13/191) innebär att fastställande och 

revidering av styrdokument som rör taxor och andra avgifter alltid ska 

fastställas av kommunfullmäktige. Detta innebär att nuvarande förslag på 

justering av timavgiften inte kan fastställas i Bygg- och tekniknämnden. 

Förslag 

Beställarkontoret har inhämtat uppgifter från räddningstjänsten som visar på 

en lönekostnadsökning för 2015 på 2,5 %. Förslaget på höjning för 2016 är 

enligt följande: 

Nuvarande timavgift höjs från 835 kr till 856 kr 

Nuvarande grundavgift höjs från 2 505 kr till 2 568 kr 

(grundavgiften baseras på 3 timavgifter) 

Bygg- och tekniknämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta uppdaterad taxa för tillsyn och tillstånd inom den brandfarliga 

verksamheten i enlighet med bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2015-09-04 

att taxan börja gälla från och med 2016-01-01 och ersätter nu gällande taxa. 

Postadress Besöksadress 
Nyköpings kommun Stadshuset 
Nämndansvarig tjänsteman 
611 83 NYKÖPING 

Tfn 0155-248633 
Mob 073-426 85 68 
Fax 
tommy.carlsson@nykoping.se 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 



�Tommy Carlsson 

Nämndansvarig tjänsteman 

Beslut till: 

Räddningstjänsten 

Kommunstyrelsen 

Dnr BTN15/60 

Åsa Valdemardotter 

Nämndansvarig tjänsteman 

2/2 

2015-09-04 



Dnr: BTN 15/60 . :5

Taxa för tillsyn och tillstånd 

inom brandförebyggande 

verksamhet 
Antagen av Kommunfullmäktige 2015 

ljJ Nyköping 
www.nykoping.se 



Dnr BTN15/60 2/2 

Enligt lagen (2010: 1011) om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) och lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har 
kommuner möjlighet att ta ut en avgift i vissa typer av 
ärenden. 

Taxa för tillsyn 

• Taxan avser tillsyn som föranletts av bestämmelserna i 2 kap 2§ LSO, samt tillsyn
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

• Taxan består av en fast grundavgift och en rörlig timavgift.

• För varje unik tillsyn enligt antingen LSO eller LBE debiteras en grundavgift. I
grundavgiften ingår 3 timmars handläggning och resor. Vid handläggningstider
överstigande 3 timmar debiteras utöver grundavgiften varje påbörjad halvtimme enligt
en rörlig timavgift.

• Vid flera objekt med samma ägare/nyttjanderättshavare på samma fastighet,
debiteras en grundavgift. I övriga fall debiteras en grundavgift per objekt.

• Ytterligare uppföljningsbesök debiteras verklig tid med hel förstatimme och därefter
med påbörjad halvtimme.

• Om en ägare eller nyttjanderättshavare har ett eller flera objekt där den totala tillsynen
tar flera dagar, finns möjlighet att teckna speciell överenskommelse om avgiften och
vad som skall ingå. Räddningschefen äger rätt att träffa sådan överenskommelse.

• För 2016 är grundavgiften 2 568 kr (3*856 kr) och timavgiften 856 kr.

Taxa för tillstånd 
Lag (2010: 1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

• Taxan avser ansökan om tillstånd som föranletts av bestämmelserna enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor.

• Taxan består av en fast tillståndsavgift och en rörlig timavgift.

• För varje unikt tillstånd ingår 3 timmar i tillståndsavgiften. För tillståndshantering
överstigande 3 timmar debiteras utöver grundavgiften varje påbörjad halvtimme enligt
en rörlig timavgift.

• För övriga uppgifter enligt Lag (2010: 1011) om brandfarliga och explosiva varor
(LBE), t.ex. godkännande av föreståndare eller avslag debiteras verklig tid med första
timme och därefter varje påbörjad halvtimme.

• För 2016 är grundavgiften 2 568 kr (3*856 kr) och timavgiften 856 kr.

Kommunfullmäktige får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att förändra i denna taxa 
fastställd avgift, förändringen ska baseras på lönekostnadsökning för berörd 
personalkategori. 

Denna taxa träder i kraft 1 januari 2016. 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS § Dnr KK14/323 

Svar på motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot 
självmord 

Rubricerad motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-

13 av Anne-Marie Wigertz (M) och Adele Bergentoft (M). Motionärerna 

föreslår att kommunen etablerar ett preventivt programarbete inom skolan 

och inom äldreomsorgen för tidig upptäckt och stöd till de som mår dåligt, 

samt att händelseutredningar genomförs vid självmord eller självmordsförsök 

bland barn och unga. Motionärerna yrkar även att ett sörmländskt kriscenter 

initieras och att kommunstyrelsen tar fram en strategi för suicidprevention. 

Motionen motiveras med att självmord är ett stort samhällsproblem där 

kommunen behöver ta större ansvar och säkerställa tillräckliga resurser för 

att upptäcka och stödja de som mår dåligt. 

Utbildnings,- arbetsmarknads,- och integrationsnämnden, Barn- och 
ungdomsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden har 
yttrat sig över motionen. Av yttrandena framgår att flera nämnder hänvisar till 
det arbete som pågår i verksamheterna. 

Landstingets suicidpreventiva projekt syftar till att ta tillvara på erfarenheter, 

öka kunskap och stärka samverkan mellan berörda aktörer. I projektets 

referensgrupp finns kommunen representerad. Inom projektet har också två 

skolkuratorer och en brandman i kommunen utbildats till så kallade MHFA

instruktörer (Mental Health First Aid) och kan nu hålla två-dagars utbildningar 

för andra inom kommunen för att sprida kunskapen. MHFA-utbildningen har 

tre inriktningar: vuxen, äldre och ungdom. 

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på 

en långsiktig hållbar struktur för det suicidförebyggande arbetet på nationell, 

regional och lokal nivå vilket återrapporterades i februari 2015. Regeringen 

har därefter gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ansvara för att 

samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå men de delar av 

förslaget som rör regional och lokal nivå har regeringen ännu inte tagit 

ställning till. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS§ Dnr KK14/323 

Nyköpings kommun bedömer att vidareutveckling av befintliga rutiner samt 

kommunikation och utbildning av personal gör större nytta i det preventiva 

arbetet, än fler styrdokument och program. Inom Landstinget i Sörmlands 

projekt "suicidprevention i Sörmland", där kommunen ingår, pågår arbete för 

att bl.a. ta tillvara på erfarenheter och utbilda personal om preventiva 

insatser mot självmord. Kommunen anser att detta projekt bör få fullföljas 

innan nya satsningar görs. 

Hur regeringen beslutar att gå vidare utifrån Folkhälsomyndighetens förslag 

på en långsiktig hållbar struktur för det suicidförebyggande arbetet som 

återrapporterades i februari 2015 bör även inväntas innan kommunen, i 

samverkan med landstinget, påbörjar nya arbeten för att stärka de lokala 

suicidpreventiva insatserna. 

Nyköpings kommun delar motionärernas uppfattning att självmord är ett 

allvarligt samhällsproblem som kan uppmärksammas mer. Arbete med att 

upptäcka och stödja de som mår dåligt finns inom alla berörda verksamheter 

i kommunen. Kommunen bedömer att vidareutveckling av befintliga rutiner, 

kommunikation och utbildning av personal gör större nytta i det preventiva 

arbetet, än fler styrdokument och program. Kommunen anser även att 

Landstingets projekt "suicidprevention i Sörmland" bör få fullföljas innan nya 

satsningar görs. 

Hur regeringen beslutar att gå vidare utifrån Folkhälsomyndighetens förslag 

på en långsiktig hållbar struktur för det suicidförebyggande arbetet som 

återrapporterades i februari 2015 bör även inväntas innan kommunen, i 

samverkan med landstinget, påbörjar nya arbeten för att stärka de lokala 

suicidpreventiva insatserna. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen, samt 

att därmed anse den besvarad. 

Utdragsbestyrkande 



(iJNyköping 
Kommunlednings kansliet 

Dnr 
KK14/323 

il 

Tjänsteskrivelse 

Datum 
2015-07-01 

j NYKOP/f\JGS KOi\t1MUN 
f<ommu11stvrelsen 
l<omrnunl,öntornt 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion att stärka samhällets preventiva 

insatser mot självmord 

Sammanfattning 

Anne-Marie Wigertz (M) och Adele Bergentoft (M) har i rubricerad motion 

föreslagit att kommunen etablerar ett preventivt programarbete inom skolan 

och äldreomsorgen för tidig upptäckt och stöd till de som mår dåligt, samt att 

händelseutredningar genomförs vid självmord eller självmordsförsök bland 

barn och unga. Motionärerna yrkar även att ett sörmländskt kriscenter initieras 

och att kommunstyrelsen tar fram en strategi för suicidprevention. 

Nyköpings kommun bedömer att vidareutveckling av befintliga rutiner samt 

kommunikation och utbildning av personal gör större nytta i det preventiva 

arbetet, än fler styrdokument och program. Inom Landstinget i Sörmlands 

projekt "suicidprevention i Sörmland", där kommunen ingår, pågår arbete för 

att bl.a. ta tillvara på erfarenheter och utbilda personal om preventiva insatser 

mot självmord. Kommunen anser att detta projekt bör få fullföljas innan nya 

satsningar görs. 

Hur regeringen beslutar att gå vidare utifrån Folkhälsomyndighetens förslag 

på en långsiktig hållbar struktur för det suicidförebyggande arbetet som 

återrapporterades i februari 2015 bör även inväntas innan kommunen, i 

samverkan med landstinget, påbörjar nya arbeten för att stärka de lokala 

suicidpreventiva insatserna. 

Bakgrund 

Rubricerad motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-13 

av Anne-Marie Wigertz (M) och Adele Bergentoft (M). Motionärerna föreslår 

att kommunen etablerar ett preventivt programarbete inom skolan och inom 

äldreomsorgen för tidig upptäckt och stöd till de som mår dåligt, samt att 

händelseutredningar genomförs vid självmord eller självmordsförsök bland 

barn och unga. Motionärerna yrkar även att ett sörmländskt kriscenter initieras 

och att kommunstyrelsen tar fram en strategi för suicidprevention. Motionen 

motiveras med att självmord är ett stort samhällsproblem där kommunen 

behöver ta större ansvar och säkerställa tillräckliga resurser för att upptäcka 

och stödja de som mår dåligt. 

Postadress 
Nyköpings kommun 
611 83 NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset 

Tfn 0155-24 80 00 
Fax 0155-24 83 30 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 



Dnr KK14/323 

Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden har yttrat sig över 

motionen 2014-12-16. Nämnden bedömer att det förebyggande och 

hälsofrämjande arbete som sker inom gymnasieskolorna i Nyköping är 

tillräckligt och fungerande. Inrättande av ett kriscenter anses vara en fråga för 

landstinget. Att genomföra händelseutredningar skulle enligt nämnden kunna 

utredas vidare. 

Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig över motionen 2015-02-03. 

Nämnden anser att skollagen tydligt reglerar elevhälsans förebyggande och 

hälsofrämjande uppdrag som bland annat inkluderar beteendevetare. Arbetet 

med att förebygga, upptäcka, utreda och åtgärda psykosocial ohälsa ska ingå 

i skolans, divisionens och nämndens systematiska kvalitetsarbete. Förslaget 

om en strategi skulle kunna komplettera det uppdrag som redan finns idag. 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över ärendet 2015-01-29. Av 

yttrandet framgår att medicinsk ansvarig sjuksköterska under hösten 2014 

tagit fram en rutin för hantering av självmordstankar, självmordsförsök, eller 

självmord bland brukare. Nämnden bedömer att de riktlinjer och rutiner som 

finns är tillräckliga och att det viktiga inte är fler program och strategier utan att 

personalen är observant och vågar ställa frågor. 

Socialnämnden har yttrat sig över motionen 2014-08-28. Av yttrandet framgår 

att Landstinget Sörmland sedan 2013 driver ett suicidpreventivt projekt där 

samverkan med företrädare från Nyköpings kommun ingår. Regeringen har 

även 2014-05-08 uppdragit åt Folkhälsomyndigheten att, i samråd med 

Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, ta fram ett förslag på 

en statlig kunskapsstyrning som stöd för regionalt självmordspreventivt arbete. 

Landstingets suicidpreventiva projekt syftar till att ta tillvara på erfarenheter, 

öka kunskap och stärka samverkan mellan berörda aktörer. I projektets 

referensgrupp finns kommunen representerad. Inom projektet har också två 

skolkuratorer och en brandman i kommunen utbildats till så kallade MHFA

instruktörer {Mental Health First Aid) och kan nu hålla två-dagars utbildningar 

för andra inom kommunen för att sprida kunskapen. MHFA-utbildningen har 

tre inriktningar: vuxen, äldre och ungdom. 

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på en 

långsiktig hållbar struktur för det suicidförebyggande arbetet på nationell, 

regional och lokal nivå vilket återrapporterades i februari 2015. Regeringen 

har därefter gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ansvara för att samordna 

det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå men de delar av förslaget 

som rör regional och lokal nivå har regeringen ännu inte tagit ställning till. 
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Dnr KK14/323 

Förslag 

Nyköpings kommun delar motionärernas uppfattning att självmord är ett 

allvarligt samhällsproblem som kan uppmärksammas mer. Arbete med att 

upptäcka och stödja de som mår dåligt finns inom alla berörda verksamheter i 

kommunen. Kommunen bedömer att vidareutveckling av befintliga rutiner, 

kommunikation och utbildning av personal gör större nytta i det preventiva 

arbetet, än fler styrdokument och program. Kommunen anser även att 

Landstingets projekt "suicidprevention i Sörmland" bör få fullföljas innan nya 

satsningar görs. 

Hur regeringen beslutar att gå vidare utifrån Folkhälsomyndighetens förslag 

på en långsiktig hållbar struktur för det suicidförebyggande arbetet som 

återrapporterades i februari 2015 bör även inväntas innan kommunen, i 

samverkan med landstinget, påbörjar nya arbeten för att stärka de lokala 

suicidpreventiva insatserna. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen, samt 

att därmed anse den besvarad. 

r22ca,(;f----
Kommundirektör 

Kanslichef 

Beslut till: 
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NYKÖPINGS KOMMUN -4 
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Kommunswrelsen 
Kommunkontoret 

2014 -09- 1 0 
Socialnämnden 

Justerandes signatur 

Sammanträdesdatum 

2014 08 28 

SN §47 Dnr SN 14/29 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion om att stärka samhällets 

preventiva insatser mot självmord 

Anne-Marie Wigertz (M) och Adele Bergentoft (M) har lämnat rubricerade 
motion och kommunstyrelsen önskar ett yttrande från socialnämnden senast 
2014-09-29. 

Ett förslag till yttrande lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse. 

Inlägg i ärendet görs av Louise Ankarfjäll (S). 

Anna Ulf föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. 

Ytterligare inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C). 

Socialnämnden beslutar 

att anta yttrande, daterat 14-08-15, samt överlämna det till 
kommunstyrelsen. 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen (KK14/323). 

Utdragsbestyrkande 

Inga-Ull Claesson 



ltJ Nyköping 
Socialnämnden 

Yttrande 

Datum 

2014-08-15 

Kommunstyrelsen 

Dnr 

SN14/29 

Yttrande avseende motion om att stärka 

samhällets preventiva insatser mot självmord 

Socialnämnden delar motionärernas uppfattning att självmord är ett stort 

samhällsproblem som inte uppmärksammas tillräckligt. 

Den svenska riksdagen beslutade år 2008 om ett nationellt program för 

suicidprevention med ambition att nå WHO:s mål om att minska antalet 

självmord med minst en tredjedel fram till år 2020. I proposition 2007 /08: 110, 

En förnyad folkhälsopolitik, framhölls visionen att "ingen bör hamna i en så 

utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord" och att "ingen 

ska behöva ta sitt liv". 

Frågan om suicidprevention får nu, i enlighet med riksdagens beslut, allt större 

uppmärksamhet. Regeringen fattade 2014-05-08 beslut att lämna i uppdrag till 

Folkhälsomyndigheten att i samråd med Socialstyrelsen och Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) lämna ett förslag på utformningen av en samordnad, 

effektiv och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning som stöd för regionalt 

självmordspreventivt arbete. Landstinget Sörmland har startat ett 

suicidpreventivt projekt där man bland annat samverkar med företrädare från 

kommunen. 

Idag har endast ett fåtal av Sveriges kommuner en antagen strategi och 

upprättade handlingsplaner för att minska antalet självmord. Socialnämnden 

delar motionärernas uppfattning att kommunen nu behöver ta ett större 

övergripande ansvar i frågan om suicidprevention och ställer sig positiv till 

motionens förslag att uppdra till kommunstyrelsen att föreslå en strategi för 

suicidprevention. 

Ordförande 

Postadress 
Nyköpings kommun 
Socialnämnden 
611 83 NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset 

Tfn 0155-24 83 47 
Fax 
anna.ulf@nykoping.se 
Mob 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och ungdomsnämnden 2015 02 03 

Justerandes signatur 

I tr.1117523 
BUN § 10 Dnr BUN14/86 

Yttrande över motion "Stärk samhällets preventiva insatser mot 

självmord" 

Moderaterna har inkommit med en motion om att stärka samhällets 

preventiva insatser mot självmord. Man yrkar bland annat att ett preventivt 

programprogramarbete med fler beteendevetare närvarande i skolan ska 

etableras för att tidigt upptäcka och ge stöd till barn och unga som mår 

psykiskt dåligt. Man yrkar även att händelseutredningar ska genomföras när 

barn och unga tagit eller försökt ta sitt liv. Detta för att säkerställa att 

eventuella brister i det offentliga åtagandet identifieras och åtgärdas. 

Förslaget till yttrande ställer sig nämnden positiv till att en strategi för 

preventiva insatser mot självmord tas fram inom kommunen. En strategi kan 

komplettera och förstärka det uppdrag som verksamheterna redan har idag 

att arbeta förebyggande mot psykosocial ohälsa. 

Inlägg i ärendet görs av Kent Pettersson (S) och Petter Söderblom (M). 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att anta bifogat yttrande "Yttrande avseende motion om " Stärk samhällets 

preventiva insatser mot självmord", daterat 2015-01-14 

Beslut till: 

Kommunst relsen 

Utdragsbestyrkande 

Inga-Ull Claesson

/0 



(jJ Nyköping 
Barn- och ungdomsnämnden 
Linda Uller 

Yttrande 

Datum 
2015-01-14 

Kommunstyrelsen 

Dnr 
BUN14/86 

Yttrande avseende motion om att stärka 

samhällets preventiva insatser mot självmord 

Barn- och ungdomsnämnden delar motionärernas uppfattning om att 

självmord, i synnerhet bland unga, är ett stort samhällsproblem som inte 

uppmärksammas tillräckligt. Nationell statistik visar att självmorden har 

minskat de senaste årtiondena i alla åldersgrupper utom bland ungdomar. 

Bland män i åldern 15-29 år är det lika vanligt att dö till följd av olycksfall som 

att avlida i självmord. Kvinnor i samma ålder dör i högre grad av självmord än 

genom olyckor. 

Barnombudsmannens nationella och lokala kartläggning "Bryt tystnaden" 

visade att skolan spelar en viktig och i många fall avgörande roll för elever i 

utsatta situationer. Barnombudsmannen lämnade i samband med rapporten 

2014 över tre förslag till Nyköping, inrätta en barnlots, stärk elevhälsan och 

utred självmord. 

Elevhälsan (Skollag 2 kap) omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala 

och specialpedagogiska insatser. Det innebär att det i utbildningen ska finnas 

tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Begreppet "tillgång 

till" är valt för att vara anpassat till olika skolors förutsättningar. Av skollagens 

förarbeten framgår att man inte anser det vara rimligt att det på små skolor 

ständigt ska finnas till hands en skolläkare, kurator eller någon annan av de 

nämnda yrkeskategorierna. Huvudmannen avgör därför hur mycket personal 

skolan ska ha och vilken kompetens som behövs utifrån lokala behov och 

förutsättningar. Den personal som finns för elevhälsans insatser ska dock ha 

den utbildning som behövs för att klara elevernas behov. 

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och 

personliga utveckling. Elevhälsans roll ska därför främst vara förebyggande 

och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer 

som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska också 

arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till 

exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, 

undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex

och samlevnadsundervisning. 

Postadress Besöksadress 
Nyköpings kommun Stadshuset, Stora torget 
Barn- och ungdomsnämnden 
611 83 NYKÖPING 

Tfn 0155- 24 82 25 
Fax 
linda.uller@nykoping.se 
Mob 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 



Dnr BUN14/86 

Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och i 

det individuellt riktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att 

undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. 

Nämnden finner att skollagen tydligt reglerar elevhälsans uppdrag och att 

beteendevetare ska finnas inom elevhälsan. Dock ger uttrycket "tillgång till" 

utrymme för tolkning på kommunal lokal nivå. Arbetet med att upptäcka, 

utreda, åtgärda och förebygga psykosocial ohälsa ska ingå i skolans, 

divisonens och nämndens systematiska kvalitetsarbete. Strategin kan dock 

komplettera och förtydliga det uppdrag som idag redan finns. 

En strategi för suicidprevention ger tyngd till frågans allvar. 

Kent Pettersson 

Ordförande, Barn- och 

ungdomsnämnden 

Linda Uller 

Nämndansvarig tjänsteman 
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NYKOPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2015 01 29 I 
i<K Mj32s I

Justerandes signatur 

VON§9 Dnr VON14/86 

Yttrande över motion om suicidprevention 

Vård- och omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över en motion 
"Stärk samhällsets preventiva insatser mot självmord". Motionen är inlämnad 
av moderaterna Anne-Marie Wigertz och Adele Bergentoft. 

Yttrandet tar upp de riktlinjer/rutiner som medicinskt ansvarig sjuksköterska 
upprättat för målgruppen äldre inom nämndens ansvarsområde. 
Bedömningen är att de riktlinjerna är tillräckliga och att det viktiga arbetet nu 
måste göras ute bland personal som har att vara observanta och våga ställa 
frågor om ämnet. 

Motionen föreslår att ett preventivt programarbete ska starta upp inom 
äldreomsorgen men nämnden bedömer att befintliga riktlinjer räcker. 
Helena Dahlström (V) yrkar bifall på framskrivet förslag. 

Johan Schenström (M) yrkar avslag på framskrivet förslag. Magdalena 
Jerlström (C), Annika Bengtsson (KD), Michael Tullander (SD) och Orvar 
Windisch (M) ansluter sig till Johan Schenströms avslagsyrkande. 

Kenneth Bjurström (MP) ansluter sig till Helena Dahlströms bifallsyrkande. 

Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på Johan 
Schenströms (M) med fleras avlagsyrkande mot framskrivet förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta bilagda yttrande som sitt eget 

att överlämna det till kommunstyrelsen. 

Johan Schenström (M), Magdalena Jerlström (C), Annika Bengtsson (KD), 
Michael Tullander (SD) och Orvar Windisch (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

Inga-Ull Claesson 

1 



�Nyköping 
Vård- och omsorgsnämnden 

Yttrande 

Datum 

Dnr 
VON14/86 

Yttrande avseende motion "Stärk samhällets 

preventiva insatser mot självmord" 

Vård- och omsorgsnämnden har fått tillfälle att yttrande sig över berörd motion 

"Stärk samhällets preventiva insatser mot självmord". 

Motionen har två målgrupper barn och ungdomar samt äldre. Nämndens svar 

fokuserar på de äldres situation. 

Under hösten 2014 tog medicinskt ansvarig sjuksköterska fram en reviderad 

riktlinje/rutin för "Våd av självmordsnära brukare och rutiner vid 

självmordstankar, vid självmordsförsök och vid självmord". Riktlinjerna är 

omfattande och beskriver hur personal och ledning ska agera vid tankar om 

självmord, försök till självmord eller vid fullbordat självmord. Riktlinjerna är ett 

komplement till Socialstyrelsens kunskapsöversikt i ämnet som presenterades 

2003. Syftet är att säkerställa och tydliggöra en ansvarsfördelning mellan olika 

yrkesgrupper vid kontakt med eller vård av självmordsnära brukare inom 

nämndens ansvarsområde. 

Vård- och omsorgsnämnden instämmer i att motionen belyser ett starkt 

tabubelagt område och att intentionen i motionen är angelägen. Vi ser dock 

inte att ett programarbete inom äldreomsorgen enligt motionen skulle tillföra 

något ytterligare i sakfrågan. Det viktiga är inte fler program eller strategier 

utan ett konkret arbete ute bland personal, där en viktig detalj är att vara 

observant och att våga ställa frågor. Vi bedömer att de befintliga 

riktlinjerna/rutiner är tillräckliga för att belysa sakfrågan. 

��� 
Veronica Andersson 

Ordförande 

Postadress Besöksadress 
Nyköpings kommun Stadshuset, plan 1 
Vård- och omsorgsnämnden 
611 83 NYKÖPING 

Tfn Org nr 21 20 00-29 40 
Fax Bg 619-03 42 
solweig.ericsson-kurg@nykoping.se kommun@nykoping.se 
Mob 073-7737539 www.nykoping.se 



NYKÖPINGS KOMMUN 

Utbildnings-, arbetsmarknads och 
integrationsnämnden 

UAIN § 93 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2014 12 16 

Dnr UAIN14/56 

Yttrande avseende motion: stärk samhällets preventiva insatser mot 
självmord 

Kommunfullmäktige har mottagit en motion från Nya Moderaterna med 
rubriken "Stärk samhällets preventiva insatser mot självmord". Nämnden har 
beretts möjlighet att yttra sig över motionen till kommunstyrelsen. 

Torbjörn Stedt föredrar ärendet kort vid ärendets behandling i nämnden. 

Jan Bonniner (M) yrkar avslag till framskrivet förslag. 

Inlägg görs av Gunilla Andersson (S). 

Måns Cederberg (M), Raija Ringerberg (FP), Kent Gustafsson (C) och Jan

Erik Carlsson (C) ansluter sig till Jan Bonniers (M) avslagsyrkande. 

Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på Jan 
Bonniners (M) med fleras avslagsyrkande mot framskrivet förslag och finner 
att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 

Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden beslutar 

att godkänna framskrivet remissvar avseende Motion, stärk samhällets 

preventiva insatser mot självmord. 

Måns Cederberg (M), Raija Ringerberg (FP), Kent Gustafsson (C) och Jan

Erik Carlsson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

Inga-Ull Claesson 
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ltJNyköping 
Utbildnings-, arbetsmarknads- och 
integrations nämnden 

Remissvar 

Datum 

2014-11-13 

Kommunstyrelsen 

Dnr 
UAIN14/56 

KK14/323 

Yttrande avseende motion: stärk samhällets 

preventiva insatser mot självmord 

Synpunkter 

För att besvara frågorna har synpunkter inhämtats från Nyköpings gymnasium 

och de fristående gymnasieskolorna i Nyköping. 

Punkt 1. Etablera ett preventivt programarbete i skolan. 

Först kan vi utifrån uppgifter från skolorna bekräfta att många ungdomar mår 

dåligt. Idag finns det inom gymnasieskolorna i Nyköping ett arbete som sker 

inom elevhälsans ram. Elevhälsan styrs an skollagen (2 kap §§ 25,28) och är 

främst förebyggande och hälsofrämjande. Arbetet sker främst genom 

skolsköterska och kurator som finns på skolan. Skolläkare och psykolog tas in 

enligt särskild överenskommelse. 

Nämnden bedömer att det arbete som görs inom elevhälsan idag är tillräckligt. 

Skolsköterskor, kuratorer och övrig personal på skolorna är lyhörda för tecken 

på att ungdomar mår dåligt och vidtar adekvata åtgärder. Resurser bedöms 

vara tillräckliga. Kompetensutveckling av övrig personal i frågan sker i olika 

omfattning på olika skolor och kan utvecklas. 

När det gäller droger inom gymnasieskolorna så har ett nätverk startats av 

gymnasieskolorna. Man kan mycket väl tänka sig att utveckla nätverket så att 

även dessa frågor tas upp i nätverksarbetet. 

Punkt 3. Att initiera ett sörmländskt kriscenter. 

Nämnden bedömer att detta i första hand är en fråga för Landstinget 

Sörmland som också bedriver ett projekt Suicidprevention i Sörmland. 

Punkt 4. Att genomföra händelseutredningar. 
Idag görs inte s.k. händelseutredningar inom skolan efter en ungdoms 
självmord. Det är något som skulle kunna utredas vidare. 

Postadress 
Nyköpings kommun 
Utbildnings-, 
arbetsmarknads- och 
integrationsnämnden 
611 83 NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset 

Tfn 0155-248594 
Fax 
torbjorn.stedt@nykoping.se 
Mob 073-773 72 61 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 



Gunilla Andersson 

Vice ordförande 

Dnr UAIN14/56 

Torbjörn Stedt 

Nämndansvarig tjänsteman 
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moderaterna 
Nyköping 

NYKÖPING KOMMUN 
Kommunsty olsan 
Kommunköntorol 

2014 -05- 0 9 

KK lL 32 3 
□nr .................. :] ...................... . 

Kommunfullmäktige 

Motion 

Stärk samhällets preventiva insatser mot självmord 

Självmord är ett stort samhällsproblem och ofta är det ett tabubelagt ämne. Trots att 
långt fler tar sitt liv än dör i trafiken, finns ingen officiell nollvision. Varje självmord är 
en tragedi och ofta ett livslångt trauma för anhöriga och närstående. 
Samhällskostnaden är flera miljoner per självmord. 

Det finns evidensbaserade forskningsprogram från till exempel Florida, USA, kring 
suicidpreventivt arbete inom skolan. Genom att anställa kuratorer i skolorna som undervisar i 
livskunskap och uppsökande verksamhet har antalet självmord nästan eliminerats helt och 
hållet. Skolpersonalen tränas i att identifiera varningstecken och riskbeteenden. Vid 
misstankar om att ett barn mår dåligt anlitas kurator och psykolog. 

Äldre är en grupp som ofta glöms bort, men de flesta som tar sitt liv är över 55 år. Det är 
angeläget att medarbetarna inom äldreomsorgen tränas i att se varningstecken när äldre mår 
dåligt. Kommunen behöver ta ett större ansvar för att säkerställa tillräckliga resurser för 
utbildning, tid för samtal med de äldre, samt analyser och uppföljning av resultatet. 

Idag saknas en sammanhållande kraft som erbjuder stöd till anhöriga till personer som tagit 
sitt liv och till personer som försökt ta sitt liv. Dessa har förhöjd risk att begå självmord. Ett 
sådant kriscenter behöver innehålla multidisciplinära kompetenser med insatser från både 
kommuner och landsting. 

Varje år tar cirka 60 barn och unga under 20 år sitt liv, ibland är de så unga som 8-12 år. 
Många gånger har det funnits varningssignaler, men där samhället har brustit i att identifiera 
dessa och vidta åtgärder. Ibland räcker det med enkla insatser för att förebygga och förhindra 
självmord, men idag saknas ett tydligt ansvar för att utreda genomförda självmord och 
självmordsförsök. Därmed förloras värdefull kunskap som skulle kunna vara användningsbar. 

Kommunen behöver ta ett större ansvar för suicidprevention och därför föreslås att 
kommunstyrelsen tar fram en samlad strategi för suicidprevention. Områden som kan ingå är 
socialtjänst, skola, äldreomsorg, samhällsbyggnad och teknisk infrastruktur. 

Vi hemställer att kommunfullmäktige beslutar: 

att etablera ett preventivt programarbete med fler beteendevetare närvarande i 
skolan för tidig upptäckt av och stöd till barn och unga som mår psykiskt dåligt 

{ 



att etablera ett preventivt programarbete inom äldreomsorgen med ökad kunskap 
för tidig upptäckt av och stöd till äldre som mår psykiskt dåligt 

att initiera ett sörmländskt kriscenter tillsammans med landstinget och övriga 
kommuner för att stödja drabbade anhöriga och efterlevande 

att händelseutredningar ska genomföras när barn och unga tagit eller försökt ta sitt 
liv i syfte att identifiera och åtgärda eventuella brister i det offentliga åtagandet 

att uppdra till kommunstyrelsen att föreslå en strategi för suicidprevention 

Nyköping 2014-05-08 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS§ Dnr KK15/658 

Fördelning av riksnorm för försörjningsstöd 2016 

Försörjningsstödet består av två delar; dels riksnormen och dels utgiftsposter 
som varierar individuellt (boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring 
samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa). Totalsummorna i 
riksnormen, som grundas på beräkningar av Konsumentverket, fastställs 
årligen av regeringen och är lika för alla kommuner i landet. 

Riksnormen innehåller behovsposterna: 
• Livsmedel
• Kläder och skor
• Lek och fritid
• Hygien
• Gemensamma hushållskostnader (förbrukningsvaror, dagstidning,

telefon, TV-licens etc)

Ar 2012 meddelade Socialstyrelsen att regeringen inte längre bestämmer hur 
beloppen ska fördelas mellan de olika behovsposterna utan endast hur stor 
ramen ska vara. Kommunerna får istället själva bestämma vilken fördelning 
man vill ha. 

Sedan Socialnämnden fattat beslut 2015-10-01 har regeringen fastställt 
riksnormen för 2016 och en fördelning mellan de olika behovsposterna kan 
därmed göras. Beräkning har skett med ledning från Socialnämndens beslut 
om procentuell fördelning. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa riksnorm enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-10-15 för 
2016. 

Utdragsbestyrkande 



[jJ Nyköping 
Beställarkontor 
Anna Ulf 

Tjänsteskrivelse 

Datum 
2015-10-15 

Kommunstyrelsen 

Dnr 
KK15/658 

NYKÖPINOS f\Oi\JlMUN 
Koin1nun2,tvrelsen 
l(C)mmunkönloret 

Dnr .. 'f..:."r; .. t�./.�§?.': ....... , .... .

Fördelning av riksnorm för försörjningsstöd år 

2016 - kompletterande underlag 

Bakgrund 

Regeringen fastställer riksnormen inför varje nytt kalenderår och kommunerna 

bestämmer därefter själva hur beloppen ska fördelas mellan de olika 

behovs posterna: 

• Livsmedel

• Kläder och skor

• Lek och fritid

• Hygien

• Gemensamma hushållskostnader (förbrukningsvaror, dagstidning,

telefon, TV-licens etc)

Då kommunfullmäktige fastställer socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd ska även fördelningen av riksnormen beslutas av 

fullmäktigeförsamlingen. För att socialnämndens verksamhet ska fungera 

behöver kommunfullmäktige fatta beslut om fördelningen av riksnormen innan 

årsskiftet 2015/2016. Regeringen fastställer vanligen riksnormen för det 

kommande året i december månad och socialnämnden beslutade redan 2015-

10-01 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna en procentuell fördelning av

riksnormen för år 2016 samt att särskilt medge att en justering får göras om en

lagändring 1 januari 2016 medför en särskild höjning av behovsposten Lek

och fritid. Sedan socialnämnden fattade beslutet har regeringen fastställt

riksnormen 2016 och en fördelning av belopp mellan de olika behovsposterna

kan därmed göras.

Förslag 

I riksnormen 2016 har beloppet för barn i åldersgruppen 0-6 år höjts med 100 

kronor. För barn i åldersgruppen 7-18 år och för skolungdomar i 

åldersgruppen 19-20 år (hemmavarande ungdomar som går i gymnasiet) har 

beloppet höjts med 250 kronor. Syftet med den högre höjningen för barn i 

Postadress 
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Tfn 0155-24 83 47 
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Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
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åldersgruppen 7-18 år samt skolungdomar i åldersgruppen 19-20 år, är att 

barn i familjer med försörjningsstöd ska ha ekonomiska möjligheter att utöva 

fritidsaktiviteter. Normen för gemensamma hushållskostnader har höjts med 

10 kronor för att kompensera höjningen av TV-avgiften. 

Ett underlag för beräkning av riksnorm 2016 med budgetposternas storlek i 

kronor har utarbetats. Underlaget lämnas som komplettering till 

socialnämndens tidigare framskrivna ärende med förslag till beslut av 

kommunfullmäktige. Beloppen är framräknade i enlighet med socialnämndens 

föreslagna procentuella fördelning samt med justering utifrån den särskilda 

höjningen till Lek och fritid. 

Underlag för beräkning av riksnorm 2016 med budgetposternas storlek i 

kronor, lämnas som bilaga. 

�/\ Mino-{) 
Kajsa Nilsson 

Beställarchef 

2/2 

2015-10-15 



NYKÖPINGS KOMMUN 

UNDERLAG FÖR BERÄKNING AV RIKSNORM 2016 

Budgetposternas storlek i kronor 

Personliga kostnader 

Livsmedel 
Kläder / skor 
Fritid/ lek 
Hygien 
Barn- och ungdomsförsäkring 
Summa personliga kostnader 

Barn och ungdomar 
Oår 1-2år 3år

620 880 900 
475 475 490 

90 160 220 
585 495 150 

70 70 70 
1840 2080 1830 

4-6år 7-1 Oår

1150 1300 
490 560 
270 605 
100 125 

70 70 
2080 2660 

Gemensamma hushållskostnader Antal medlemmar i hushållet 

Förbrukningsvaror 
Dagstidn, tel, TV-lie mm 

Summa gemensamma kostnader 

1 pers 
100 
840 

940 

2 pers 3 pers 
130 230 
920 1090 

1050 1320 

Normen för hemmavarande ungdom beräknas enl följande: 

Ensamståendenormen + del av gemensamma kostnader 

4 pers 
260 

1240 

1500 

11-14år

1550
570 
700 
200 

70 
3090 

5 pers 
320 

1400 

1720 

Vuxna 
15-18år 19-20 ensam- sam-

år stående boende 
1670 1675 1800 3020 

650 655 450 900 
840 860 440 880 
270 270 260 520 

70 70 
3500 3530 2950 5320 

6 pers 7 pers 8 pers 9 pers 10 pers 
370 420 470 520 570 

1590 1710 1830 1950 2070 

1960 2130 2300 2470 2640 
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NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Socialnämnden 

Justerandes signatur 

Sammanträdesdatum 

2015-10-01 

SN § 65 Dnr SN 15/29 

Fördelning av riksnorm för försörjningsstöd år 2016 

Rätten till bistånd regleras i 4 kap 1 § socialtjänstlagen som inleds: 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda 

på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Försörjningsstödet består av två delar; dels riksnormen och dels utgiftsposter 

som varierar individuellt (boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring 

samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa). Totalsummorna i 

riksnormen, som grundas på beräkningar av Konsumentverket, fastställs 

årligen av regeringen och är lika för alla kommuner i landet. 

Riksnormen innehåller behovsposterna: 
• Livsmedel
• Kläder och skor
• Lek och fritid
• Hygien

• Gemensamma hushållskostnader (förbrukningsvaror, dagstidning,
telefon, TV-licens etc)

Ar 2012 meddelade Socialstyrelsen att regeringen inte längre bestämmer hur 
beloppen ska fördelas mellan de olika behovsposterna utan endast hur stor 

ramen ska vara. Kommunerna får istället själva bestämma vilken fördelning 
man vill ha. 

Då kommunfullmäktige fastställer socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd ska även fördelningen av riksnormen beslutas av 

fullmäktigeförsamlingen. 

Regeringen fastställer vanligen riksnormen för det kommande året i 

december månad. För att socialtjänstens verksamhet gällande 
försörjningsstöd ska fungera behöver kommunfullmäktige fatta beslut i 
ärendet innan årsskiftet 2015/2016. 

Socialdepartementet har i en promemoria tagit fram förslag att avskaffa den 
så kallade fritidspengen i 4 a kap socialtjänstlagen. Lagförändringen föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2016. Den nuvarande regleringen innebär i 
huvudsak att hushåll med barn i årskurs 4-9 har rätt till ersättning för 

, 
./ 1J I 

Uldragsbestyrkande 

I 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Socialnämnden 

Justerandes signatur 

Sammanträdesdatum 

2015-10-01 

SN §65 Dnr SN 15/29 

fritidsaktiviteter (fritidspeng) om hushållet vid ansökan har försörjningsstöd 
och har haft försörjningsstöd under minst sex månader den senaste 
tolvmånadersperioden. Barnets fritidsaktiviteter ska vara regelbundna och 
ledarledda samt främja ett aktivt deltagande i samhällets gemenskap. 
Fritidspengen kan uppgå till högst 3 000 kr per barn och år. 

Skälen bakom förslaget till lagförändring är att fritidspengen betalas ut till 

barn som lever i hushåll med försörjningsstöd i minst sex månader och enligt 

vissa angivna kriterier. Regeringen anser inte att detta överensstämmer med 

intentionerna i socialtjänstlagen och dess principer om den enskildes ansvar 

och självbestämmande. Regeringen anser att en generell höjning av 

riksnormen för barn är att föredra då det möjliggör att barn själva får välja hur 

de vill spendera sin fritid och fler barn i ekonomiskt utsatta familjer får en 

ekonomisk förstärkning. 

Då regeringen ännu inte meddelat riksnormen för år 2016 lämnas förslag på 

procentuell fördelning mellan de olika behovsposterna. Fördelningen 

motsvarar den som gällt för år 2013, 2014 och 2015. Det är oklart hur den i 

promemorian omnämnda generella förstärkningen av riksnormen för barn 

kommer att utformas om fritidspengen avskaffas 1 januari 2016. Om 

förstärkningen lämnas till riksnormen i sin helhet kan föreslagna procentuella 

fördelning gälla men om förstärkningen särskilt riktas med bestämt belopp till 

behovsposten Lek och fritid behöver förändring göras. 

Förslag till procentuell fördelning mellan de olika behovsposterna lämnas 

som bilaga till tjänsteskrivelse samman med underlag för fördelning av 

beloppen som gällt för år 2015. I det fall riskdagen beslutar om en riktad 

förstärkning till behovsposten Lek och fritid föreslås kommunfullmäktige 

godkänna att justering görs med motsvarande belopp. 

Nämndansvarig tjänsteman Anna Ulf föredrar ärendet vid behandlingen i 

nämnden. 

Inlägg i ärendet görs av Anniola Nilsson (M), Marjo Gustafsson (S), Monica 

Bengtsson (MP), Maija Söderberg (S) och Lena Parmenstam (M). 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Socialnämnden 

Justerandes signatur 

Sammanträdesdatum 

2015-10-01 

SN §65 Onr SN 15/29 

Carina Hedin Eriksson (KO) yrkar avslag på det framskrivna förslagets andra 

att-sats. 

Ordföranden ställer proposition på Carina Hedin Erikssons (KO)s avslags 

yrkande på andra att-satsen mot framskrivet förslag och finner att nämnden 

beslutar enligt framskrivet förslag. 

Socialnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna den procentuella fördelningen av riksnormen för år 2016, 

bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-09-11, samt 

att justering får göras i fördelningen om lagförändring 1 januari 2016 medför 

en särskild höjning av behovsposten Lek och fritid. 

Carina Hedin Eriksson (KO) reserverar sig mot beslutet. 

Bilaga § 65 Reservation 

Beslut till: Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

Carina Norgren 
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NYKÖPINGS KOMMUN 

UNDERLAG FÖR BERÄKNING AV RIKSNORM 
Budgetposternas storlek i % 

Personliga kostnader Barn och ungdomar 

Livsmedel 
Kläder / skor 
Fritid/ lek 
Hygien 
Barn- och ungdomsförsäkring 
Summa personliga kostnader 

Oår 

33 
26 

5 
32 

4 
100% 

1-2år 3år 

42 49 
23 27 

8 12 
24 8 

3 4 
100% 100% 

4-6år 7-1 Oår

56 52 
23 21 
13 19 

5 5 
3 3 

100% 100% 

Gemensamma hushållskostnader 

Förbrukningsvaror 

Antal medlemmar i hushållet 
1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 

11 12 18 17 
Dagstidn, tel, TV-lie mm 89 88 82 83 

Summa gemensamma kostnader 100% 100% 100% 100% 

Normen för hemmavarande ungdom beräknas enl följande: 
Ensamståendenormen + del av gemensamma kostnader 

11-14år

53 
19 
19 

7 
2 

100% 

5 pers 
19 
81 

100% 

Vuxna 
15-18år 19-20 ensam-

år stående 
50 50 61 
19 19 15 
21 21 15 

8 8 9 
2 2 

100% 100% 100% 

6 pers 7 pers 8 pers 
19 20 20 
81 80 80 

100% 100% 100% 

sam-
boende 

57 
17 
16 
10 

100% 

9 pers 
21 
79 

100% 

10 pers 
22 
78 

100% 
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NYKOPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS § Dnr KK15/418 

Beslut om bidrag på lika villkor till fristående förskola, pedagogisk 
omsorg och grundskola 

Enligt Skollag (2010:800) och Offentliga bidrag på lika villkor (SOU 2008:8) 

ska bidrag till fristående enheter beräknas på samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till motsvarande kommunal 

verksamhet. 

I enlighet med dom i Kammarrätten (Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1335-

12) ska ett kommunalt budgetunderskott som skrivs av betraktas som ett

resurstillskott för den kommunala verksamheten. Det innebär att fristående

verksamhet ska kompenseras med motsvarande belopp.

Ersättningen för barn och elever i fristående verksamhet baseras på 2014 

års budget. I bokslut 2014 framgår att den kommunala verksamheten har 

haft större kostnader än budgeterat, budgetunderskott. Dessa har inte 

påförts verksamheterna att arbeta in under kommande års budgetramar. 

Barn- och ungdomsnämnden har enligt uppdrag (KK 15/418 KS § 211) tagit 

fram underlag för beslut (2015-08-25, BUN § 61) till Kommunstyrelsen om 

utbetalning av ovan beskrivna kompensation. Produktionens underskott för 

respektive verksamhet räknas om till ett a- pris genom att underskottet för 

respektive verksamhet divideras med årsvolymen av barn och elever i 

motsvarande verksamhet. Fristående verksamhet ersätts på samma 

grunder, årsvolym gånger platspriset för respektive verksamhet. 

Barn- och ungdomsnämndens underlag för kompensation är korrigerat och 

ersatt av bifogat underlag, daterat 2015-08-27. Ordförande har beslutat om 

korrigerat underlag på delegation för att inte fördröja ersättningen till 

fristående enheter. Ordförandes beslut är bilagt. Korrigerat underlag är 

kommunicerat med berörda parter, varav två har ställt frågor, en om 

volymberäkning och en om beräkningsunderlaget. I övrigt har inga 

synpunkter inkommit. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS § Dnr KK15/418 

Orsak till genomförd korrigering är att beloppen för underskott i kommunal 
produktion justerades i samband med avstämning mellan ekonomerna. Å
pris för respektive verksamhet är uppdaterad och därmed är totalersättning 
till respektive enhet ändrad. Den justeringen var inte känd när 
kompensationen för fristående räknades fram för beslut i BUN 2015-08-25. 
Vid en slutkontroll upptäcktes detta och beloppen korrigerades. 
I kallelsen till kommunstyrelsen 2015-10-12 var det ursprungliga icke 
korrigerade underlaget (2015-08-25, BUN § 61) felaktigt bilaga till detta 
ärende. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa underlag för kompensation enligt bilaga till tjänsteskrivelse, 
daterad 2015-08-27 

Utdragsbestyrkande 
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Beställarkontor 
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2015-10-14 

NYKÖPINGS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
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Underlag för beslut om bidrag på lika villkor till 

fristående förskola, pedagogisk omsorg och 

grundskola 

Bakgrund 

Enligt Skollag (2010:800) och Offentliga bidrag på lika villkor (SOU 2008:8) 

ska bidrag till fristående enheter beräknas på samma grunder som kommunen 

tillämpar vid fördelning av resurser till motsvarande kommunal verksamhet. 

I enlighet med dom i Kammarrätten (Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1335-

12) ska ett kommunalt budgetunderskott som skrivs av betraktas som ett

resurstillskott för den kommunala verksamheten. Det innebär att fristående

verksamhet ska kompenseras med motsvarande belopp.

Ersättningen för barn och elever i fristående verksamhet baseras på 2014 års 

budget. I bokslut 2014 framgår att den kommunala verksamheten har haft 

större kostnader än budgeterat, budgetunderskott. Dessa har inte påförts 

verksamheterna att arbeta in under kommande års budgetramar. 

Barn- och ungdomsnämnden har enligt uppdrag (KK 15/418 KS § 211) tagit 

fram underlag för beslut (2015-08-25, BUN § 61) till Kommunstyrelsen om 

utbetalning av ovan beskrivna kompensation. Produktionens underskott för 

respektive verksamhet räknas om till ett a- pris genom att underskottet för 

respektive verksamhet divideras med årsvolymen av barn och elever i 

motsvarande verksamhet. Fristående verksamhet ersätts på samma grunder, 

årsvolym gånger platspriset för respektive verksamhet. 

Barn- och ungdomsnämndens underlag för kompensation är korrigerat och 

ersatt av bifogat underlag, daterat 2015-08-27. Ordförande har beslutat om 

korrigerat underlag på delegation för att inte fördröja ersättningen till fristående 

enheter. Ordförandes beslut är bilagt. Korrigerat underlag är kommunicerat 

med berörda parter, varav två har ställt frågor, en om volymberäkning och en 

om beräkningsunderlaget. I övrigt har inga synpunkter inkommit. 

Postadress 
Nyköpings kommun 
611 83 NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset 

Tfn 0155-24 BO 00 
Fax 0155-24 83 30 
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Org nr 21 20 00-29 40 
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www.nykoping.se 



Dnr KK15/418 

Orsak till genomförd korrigering är att beloppen för underskott i kommunal 
produktion justerades i samband med avstämning mellan ekonomerna. Å- pris 
för respektive verksamhet är uppdaterad och därmed är totalersättning till 
respektive enhet ändrad. Den justeringen var inte känd när kompensationen 
för fristående räknades fram för beslut i BUN 2015-08-25. Vid en slutkontroll 
upptäcktes detta och beloppen korrigerades. 

I kallelsen till Kommunstyrelsen 2015-10-12 var det ursprumgliga icke 
korrigerade underlaget (2015-08-25, BUN § 61) felaktigt bilaga till detta 
ärende. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa underlag för kompensation enligt bilaga till tjänsteskrivelse, 
daterad 2015-08-27 

�// 0 lj 
&,J-1� 
Erik Carlgr 

Kommundirektör 

Beslut till: 

-

Fristående enheter 

Bilagor: 

Kajsa Nilsson 

Beställarchef 

• Underlag för kompensation enligt bilaga till tjänsteskrivelse, daterad
2015-08-27

• Delegationsbeslut ordförande avseende underlag för bidrag på lika
villkor till fristående förskola, pedagogisk omsorg och grundskola 2015-
09-22

2/2 
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(jJ Nyköping 
Barn- och ungdomsnämnden 
Helene Böklin Jonsson 

Datum 
2015-08-27 

Kommunstyrelsen 

Dnr 
BUN15/89 

NYKOPINGS KOMMUN 
Kom111un1,ty1 ,Isen 
Kur 11m1.1n1,on101.:,I 

2015 -'iO- i 4 

Doc J?f\5L�JB. ..... , 

Underlag för beslut om bidrag på lika villkor till 

fristående förskola, pedagogisk omsorg och 

grundskola 

Enligt Skollag (2010:800) och Offentliga bidrag på lika villkor (SOU 2008:8) 

ska bidrag till fristående enheter beräknas på samma grunder som kommunen 

tillämpar vid fördelning av resurser till motsvarande kommunal verksamhet. 

I enlighet med dom i Kammarrätten (Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1335-

12) ska ett kommunalt budgetunderskott som skrivs av betraktas som ett

resurstillskott för den kommunala verksamheten. Det innebär att fristående

verksamhet ska kompenseras med motsvarande belopp.

Ersättningen för barn och elever i fristående verksamhet baseras på 2014 års 

budget. I bokslut 2014 framgår att den kommunala verksamheten har haft 

större kostnader än budgeterat, budgetunderskott. Dessa har inte påförts 

verksamheterna att arbeta in under kommande års budgetramar. 

Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag (KK 15/418 KS § 211) att ta 

fram underlag för beslut i Kommunstyrelsen om utbetalning av ovan beskrivna 

kompensation. Produktionens underskott för respektive verksamhet räknas 

om till ett a- pris genom att underskottet för respektive verksamhet divideras 

med årsvolymen av barn och elever i motsvarande verksamhet. Fristående 

verksamhet ersätts på samma grunder, årsvolym gånger platspriset för 

respektive verksamhet. 

Postadress Besöksadress 
Nyköpings kommun 
Barn- och ungdomsnämnden 
611 83 NYKÖPING 

Tfn 0155-248641 Org nr 21 20 00-29 40 
Mob 073-773 73 47 Bg 619-03 42 
Fax kommun@nykoping.se 
helene.boklin.jonsson@nykoping.se www.nykoping.se 

ID 



Dnr BUN15/89 

81 792 

5112 

81192 

132 912 

178 920 

81 792 

12/5112 61 344 

127 800 

248 264 

9/ 5 112 46 008 

49/5112 250 488 

27/5112 138 024 

0,3/5112 1 534 

26/ 5 112 132 912 

33/5112 1680Bl 

12/ 5112 61 344 

1/5112 5112 

19/ 5 112 97 128 

18/ 5112 92 016 

30/ 5 112 153 360 

9/ 5112 46808 

1 
Visar avrundad genomsnittlig årsvolym, därav skillnader i totalsumma trots samma 

volym. 
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. . . . . . 

Erlaskolan 

, Tyska skolan L. ��-:r' ·�·. j
_I . �

6/ 24 450 

6/24 450 

4/ 24 450 

0,8/ 7 302 

14/ 5 248 

47/ 5 248 

42/ 7 302 

74/ 5 248 

232/ 7 302 

56/ 5 248 

23/ 7 302 

144/ 5 248 

63/ 7 302 

119/ 5 248 

63/ 7 302 

43/ 5 248 

3/ 5 248 

0,8/'5 248 

2/ 5 248 

Dnr BUN15/89 3/3 

146 700 

146 700 

97 800 

5 842 

73 472 

246 656 

306 684 

388 352 

1 694 064 

293 888 

167 946 

755 712 

460 026 

624 512 

460 026 

225 664 

15 744 

4 198 

10 496 

8 308 840 

2015-07-09 



(jJ Nyköping 
Barn- och ungdomsnämnden 
Helene Böklin Jonsson 

Beslut 

Datum 
2015-09-22 

Dnr 
BUN15/89 

Kommunstyrelsen 

NYKÖPINGS KOMMUN 
Nämnddiarium 

2015 -09- 2 3 

BUN ../Ij.t.f... UAIN ............... .

VON, .........•...... KFN ................ . 

Beslut avseende underlag för bidrag på lika 

villkor till fristående förskola, pedagogisk omsorg 

och grundskola 

Enligt Skollag (2010:800) och Offentliga bidrag på lika villkor (SOU 2008:8) 
ska bidrag till fristående enheter beräknas på samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till motsvarande kommunal verksamhet. 

I enlighet med dom i Kammarrätten (Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1335-
12) ska ett kommunalt budgetunderskott som skrivs av betraktas som ett
resurstillskott för den kommunala verksamheten. Det innebär att fristående
verksamhet ska kompenseras med motsvarande belopp.

Ersättningen för barn och elever i fristående verksamhet baseras på 2014 års 
budget. I bokslut 2014 framgår att den kommunala verksamheten har haft 
större kostnader än budgeterat, budgetunderskott. Dessa har inte påförts 
verksamheterna att arbeta in under kommande års budgetramar. 

Barn- och ungdomsnämnden har enligt uppdrag (KK 15/418 KS § 211) tagit 
fram underlag för beslut i Kommunstyrelsen om utbetalning av ovan beskrivna 
kompensation. Produktionens underskott för respektive verksamhet räknas 
om till ett a- pris genom att underskottet för respektive verksamhet divideras 
med årsvolymen av barn och elever i motsvarande verksamhet. Fristående 
verksamhet ersätts på samma grunder, årsvolym gånger platspriset för 
respektive verksamhet. Barn- och ungdomsnämndens underlag är korrigerat 
och ersatt av bifogat underlag, daterat 2015-08-27. Å- pris för respektive 
verksamhet är uppdaterad och därmed är totalersättning till respektive enhet 
ändrad. 

���- -
Kent Pettersson 

Ordförande Barn- och 
ungdomsnämnden 

Postadress Besöksadress 
Nyköpings kommun 
Barn- och ungdomsnämnden 
611 83 NYKÖPING 

Tfn 0 155-248641 
Fax 

helene.boklin.jonsson@nykoping.se 
Mob 073-773 73 47 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 
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Col-anm. 

(jJ Nyköping Delegationsanmälan 

Datum 

Dnr 
BUN15/89 

2015-09-23 

Till Barn- och ungdomsnämnden 

Anmälan om delegationsbeslut 

Följande ärenden har gjorts med stöd av Barn- och ungdomsnämndens beslut 
2015-02-03 § 7 Angående delegation av beslutanderätt. 

Enhet: Barn- och ungdomsnämnden 
Beslutande: Kent Pettersson 
Befattning: Ordförande Barn- och ungdomsnämnden 

Datum Kort beskrivning av ärendet och Delegations ' Diarienummer I
ID I fattat beslut 

2015-09-23 Beslut avseende bidrag på lika 
' villkor, kompensation 

Underskrift 

j A 1 BUN 15/89 

- j

Postadress Besöksadress Tfn 0155-248641 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun 
Barn- och ungdomsnämnden 
611 83 NYKÖPING 

Mob 073-773 73 47 Bg 619-03 42 
helene.boklin.jonsson@nykoping.se kommun@nykoping.se 
Fax www.nykoping.se 

Il 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS § Dnr 15/671 

Investering: digitalisering av samordningscentral för trygghetslarm 

Det analoga telefonnätet i Sverige håller gradvis på att digitaliseras. För 
Sverige som helhet berörs ca 50 000 abonnenter, vara några är boende i 
Nyköpings kommun. Detta kommer att påverka en del av de ca 1 200 
larmkunder som nu finns i Nyköping. De trygghetslarm som idag används i 
Nyköpings kommun är till största delen analoga. När kopparnätet ersätts 
med fiber eller trådlös överföring kan det uppstå problem med signalerna 
från de analoga larmen. SKL, Socialstyrelsen, Post-och telestyrelsen (PTS) 
och Hjälpmedelsinstitutet ansvarar för att säkerställa att samtliga kommuner 
ersätter de analoga larmen med digitala trygghetslarm. SKL har därför startat 
en kampanj för att hjälpa kommunerna att påbörja övergången till digital 
teknik. PTS anser att detta ska vara påbörjat under 2016. Nyköping har 
redan påbörjat utbytet och ligger bra till i detta sammanhang med redan 28% 
digitala trygghetslarm. 

I Nyköping är ett arbete påbörjat med att byta leverantör av larmcentral och 
från och med månadskiftet maj/juni och ett år framåt överförs vår 
larminformation till den nya leverantören. Det innebär att all data under 
denna tid kommer att lagras externt och alla larm oavsett teknik kommer att 
hanteras på samma vis. Den nya leverantören har således möjlighet att 
hantera både analoga och digitala larm vilket möjliggör ett successivt och 
kvalitetssäkert teknikskifte. Särskilt avtal finns tecknat avseende PUL-frågor. 
Inkommande trygghetslarm hanteras även nu av vår egen personal på 
Samordningscentralen, men med sekundär larmmottaning hos leverantören 
vid behov av det. När teknikskiftet är genomfört kommer larmtjänsten 
eventuellt att återgå till egen kommunal regi. 

Säkerheten på de digitala trygghetslarmen och tillhörande larmknapp 
kommer att ligga på minutnivå. Larmtekniken är operatörsoberoende och 
kommer att känna av det operatörsnät med bästa signalstyrka för 
kommunikation där brukaren befinner sig. 

För att Division Social omsorg ( DSO) ska kunna slutföra teknikskiftet efter 
ett år krävs en investering på ca 3 mnkr. Om investeringen inte genomförs så 
riskerar kommunen att inkommande trygghetslarm inte kommer fram till 
larmdatorn pga av krock mellan analog och digital teknik. DSO kan då inte 
garantera säkerheten och kvaliteten för larmkunderna. Vi skulle heller inte 
uppfylla de krav som finns från bla Socialstyrelsen och SKL på att alla 
kommuner ska gå över till digital teknik. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS§ Dnr 15/671 

Driftskostnaderna för de digitala larmen beräknas under 2016 bli 335 tkr/år 
och därefter ca 600 tkr/år. Enligt preliminära beräkningar planerar DSO att 
klara driftskostnad inom befintlig ram för 2016. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anvisa 3 mnkr från kommunstyrelsens ofördelade investeringsram 2015 

för att kunna genomföra ett teknikskifte från analogt till digitalt larmsystem 

att drift- och kapitalkostnaderna ska täckas inom divison Social omsorgs 

budget 

Utdragsbestyrkande 



(jJ Nyköping 
Division Social omsorg 

Dnr 
KK15/671 

Tjänsteskrivelse 

Datum 
2015-05-0710-12 NYKÖPINGS KOIVrM-UN1.5.ornmunstvrcl�cm •,ornmuri�ontoro1 

Dnr _K.�}.?../ 6 t/
······ ... , -

... ........ .... .

Rapport och förslag angående teknikskifte av 

trygghetslarm på Samordningscentralen i 050 

Bakgrund 

Det analoga telefonnätet i Sverige håller gradvis på att digitaliseras. För 

Sverige som helhet berörs ca 50 000 abonnenter, vara några är boende i 

Nyköpings kommun. Detta kommer att påverka en del av de ca 1 200 

larmkunder som nu finns i Nyköping. De trygghetslarm som idag används i 

Nyköpings kommun är till största delen analoga. När kopparnätet ersätts med 

fiber eller trådlös överföring kan det uppstå problem med signalerna från de 

analoga larmen. SKL, Socialstyrelsen, Post-och telestyrelsen {PTS) och 

Hjälpmedelsinstitutet ansvarar för att säkerställa att samtliga kommuner 

ersätter de analoga larmen med digitala trygghetslarm. SKL har därför startat 

en kampanj för att hjälpa kommunerna att påbörja övergången till digital 

teknik. PTS anser att detta ska vara påbörjat under 2016. Nyköping har redan 

påbörjat utbytet och ligger bra till i detta sammanhang med redan 28% digitala 

trygghetslarm. 

I Nyköping är ett arbete påbörjat med att byta leverantör av larmcentral och 

från och med månadskiftet maj/juni och ett år framåt överförs vår 

larminformation till den nya leverantören. Det innebär att all data under denna 

tid kommer att lagras externt och alla larm oavsett teknik kommer att hanteras 

på samma vis. Den nya leverantören har således möjlighet att hantera både 

analoga och digitala larm vilket möjliggör ett successivt och kvalitetssäkert 

teknikskifte. Särskilt avtal finns tecknat avseende PUL-frågor. Inkommande 

trygghetslarm hanteras även nu av vår egen personal på 

Samordningscentralen, men med sekundär larmmottaning hos leverantören 

vid behov av det. När teknikskiftet är genomfört kommer larmtjänsten 

eventuellt att återgå till egen kommunal regi. 

Säkerheten på de digitala trygghetslarmen och tillhörande larmknapp kommer 

att ligga på minutnivå. Larmtekniken är operatörsoberoende och kommer att 

känna av det operatörsnät med bästa signalstyrka för kommunikation där 

brukaren befinner sig. 

Postadress 
Nyköpings kommun 
611 83 NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset 

Tfn 0155-24 80 00 
Fax 0155-24 83 30 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 



Dnr KK15/671 

Förslag 

För att Division Social omsorg ( DSO) ska kunna slutföra teknikskiftet efter ett 

år krävs en investering på ca 3 mnkr. 

Om investeringen inte genomförs så riskerar kommunen att inkommande 

trygghetslarm inte kommer fram till larmdatorn pga av krock mellan analog och 

digital teknik. DSO kan då inte garantera säkerheten och kvaliteten för 

larmkunderna. Vi skulle heller inte uppfylla de krav som finns från bla 

Socialstyrelsen och SKL på att alla kommuner ska gå över till digital teknik. 

Driftskostnaderna för de digitala larmen beräknas under 2016 bli 335 tkr/år 

och därefter ca 600 tkr/år. Enligt preliminära beräkningar planerar DSO att 

klara driftskostnad inom befintlig ram för 2016. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anvisa 3 mnkr från kommunstyrelsens ofördelade investeringsram 2015 för 

att kunna genomföra ett teknikskifte från analogt till digitalt larmsystem 

att drift- och kapitalkostnaderna ska täckas inom divison Social omsorgs 

budget 

€�[1--Erik Carlgren 

Kommundirektör 

Beslut till: 

Ann Malmström 

Divisionschef, Division Social omsorg 

2/2 
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NYKOPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS § Dnr KK15/669 

Uppdrag om framtagande av åtgärdsplan för Nyköpingsån 

Nyköpingsån utgör stadens blåa och gröna ryggrad och är mycket viktig för 

Nyköpings identitet. Nyköpingsån har stora naturvärden, med förekomst av 
hotade arter som tjockskalig målarmussla, utter, ål och mal. An hyser även 
höga värden för friluftslivet med åpromenaden, sportfiske på lax och öring, 
och forspaddling. 2014 förvärvade Nyköpings kommun vattenkraftverken vid 
Nyköpingsån, med syfte att producera miljöriktig elkraft, söka uppnå en god 
biologisk mångfald och åstadkomma ett bra sportfiske och övrigt 
fritidsanvändande inom främst vattensporten i och kring Nyköpingsån. 

Livsmiljön i Nyköpingsån är kraftigt påverkad, bland annat av vattenreglering 
och av dammarna som utgör vandringshinder för fisk. Ar 2013 bildades en 
lokal vattengrupp som under projektledning av Nyköpingsåarnas 
Vattenvårdsförbund och med kommunens delfinansiering lät ta fram förslag 
till natur- och fiskevårdsåtgärder i ån, sammanställt i rapporten "Den levande 
Nyköpingsån". 

I samverkan med Nyköping Vattenkraft AB som numera äger vattenkraften 
behöver Nyköpings kommun ta fram en strategi för att uppnå god biologisk 
mångfald, ett bra sportfiske och goda förutsättningar för vattensport i 
Nyköpingsån. Nyköpings kommun har tidigare beslutat om 
rekommendationer för Nyköpingsån i den fördjupade översiktsplanen för 
Nyköpings tätort och i arbetet med blåstruktur. Strategin ska tydliggöra 
kommunens prioritering av åtgärder på både kort och lång sikt. 

I samverkan med Nyköpings Vattenkraft AB och i enlighet med bolagets 
bolagsordning föreslås Samhällsbyggnad ta fram en strategi för att uppnå 
god biologisk mångfald, ett bra sportfiske och goda förutsättningar för 
vattensport i Nyköpingsån. Strategin ska tydliggöra prioriteringar av åtgärder 
på kort och lång sikt. På Samhällsbyggnad är både Plan- och naturenheten 
och Mark- och exploateringsenheten delaktiga i arbetet. Samarbete sker 
med Tekniska Divisionen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en strategi för att uppnå god 
biologisk mångfald, ett bra sportfiske och goda förutsättningar för vattensport 
i Nyköpingsån. 

Utd ragsbestyrka nde 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS § Dnr KK15/669 

att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att senast under mars 2016 redovisa 
utkast till strategi och förslag på konkreta åtgärder. 

att rapportera slutgiltigt förslag till strategi till kommunstyrelsen senast 
december 2016. 

Utdragsbestyrkande 



I, 

Dnr 

liJ Nyköping 
Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten 

Tjänsteskrivelse 

Datum 
2015-10-06 

KK15/pp!;); ·,·· , --, _ _ . , ,\ly K �}PINGS r\Oi\J1MUN
�·,omrnunstvrclsen 1-S:ur,1 rT; unl�önt,1r0 t 

Kommunstyrelsen 

Uppdrag om framtagande av åtgärdsplan för 

Nyköpingsån 

Bakgrund 

Nyköpingsån utgör stadens blåa och gröna ryggrad och är mycket viktig för 

Nyköpings identitet. Nyköpingsån har stora naturvärden, med förekomst av 

hotade arter som tjockskalig målarmussla, utter, ål och mal. An hyser även 
höga värden för friluftslivet med åpromenaden, sportfiske på lax och öring, och 

forspaddling. 2014 förvärvade Nyköpings kommun vattenkraftverken vid 
Nyköpingsån, med syfte att producera miljöriktig elkraft, söka uppnå en god 

biologisk mångfald och åstadkomma ett bra sportfiske och övrigt 
fritidsanvändande inom främst vattensporten i och kring Nyköpingsån. 

Livsmiljön i Nyköpingsån är kraftigt påverkad, bland annat av vattenreglering 

och av dammarna som utgör vandringshinder för fisk. Ar 2013 bildades en 
lokal vattengrupp som under projektledning av Nyköpingsåarnas 
Vattenvårdsförbund och med kommunens delfinansiering lät ta fram förslag till 

natur- och fiskevårdsåtgärder i ån, sammanställt i rapporten "Den levande 

Nyköpingsån". 

I samverkan med Nyköping Vattenkraft AB som numera äger vattenkraften 
behöver Nyköpings kommun ta fram en strategi för att uppnå god biologisk 

mångfald, ett bra sportfiske och goda förutsättningar för vattensport i 

Nyköpingsån. Nyköpings kommun har tidigare beslutat om rekommendationer 
för Nyköpingsån i den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och i 

arbetet med blåstruktur. Strategin ska tydliggöra kommunens prioritering av 
åtgärder på både kort och lång sikt. 

Förslag 

I samverkan med Nyköpings Vattenkraft AB och i enlighet med bolagets 
bolagsordning tar Samhällsbyggnad fram en strategi för att uppnå god 
biologisk mångfald, ett bra sportfiske och goda förutsättningar för vattensport i 
Nyköpingsån. Strategin ska tydliggöra prioriteringar av åtgärder på kort och 
lång sikt. På Samhällsbyggnad är både Plan- och naturenheten och Mark- och 

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 



Dnr KK15/669 

exploateringsenheten delaktiga i arbetet. Samarbete sker med Tekniska 
Divisionen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en strategi för att uppnå god 
biologisk mångfald, ett bra sportfiske och goda förutsättningar för vattensport i 
Nyköpingsån. 

att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att senast under mars 2016 redovisa utkast 
till strategi och förslag på konkreta åtgärder. 

att rapportera slutgiltigt förslag till strategi till kommunstyrelsen senast 
december 2016. 

U(d 
Erik Carlgren ,.-
Kommundirektör 

Beslut till: 

Mats Dryselius 
Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten 

Samhällsbyggnad, Mark- och exploateringsenheten 

Tekniska Divisionen, Gata/Park/Hamn 

Nyköping Vattenkraft AB 
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NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS§ Dnr KK15/507 

Svar på remiss om betänkande över regional planering - ökad 
samordning och bättre bostadsförsörjning 

Bostadsplaneringskommitten har sedan 2013 i uppdrag att föreslå 
förändringar i regelverk som styr fysisk planering och framtagande av 
planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgodose 
bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktig hållbar utveckling i hela landet. 

Näringsdepartementet har berett Nyköpings kommun möjlighet att yttra sig 
över kommittens betänkande. Betänkandet finns att tillgå på 
www.regeringen.se 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande daterat 2015-20-26 såsom Nyköpings kommuns yttrande 
över rubricerad remiss. 

att omedelbart justera detta beslut. 

Utdragsbestyrkande 



lt]Nyköping 
FÖRSLAG Yttrande Dnr 

KKlS/507 

Kommunledningskansliet 

Anna-Karin Lindblad 

Datum 

2015-10-26 
NYKÖPli"JGS KOMMUN 

Kommunstvrelsen 
Kornmunköntor01 

Näringslivsdepartementet 

Ert dnr N2015-5036-PUB 
2015 -�'iO- I :i 

Dnr ... ., 't: 'fJ?_ /�9.1. ............ , 

Yttrande avseende betänkande om regional planering -

ökad samordning och bättre bostadsförsörjning 

Nyköpings kommun bedömer att kommittens förslag stärker förutsättningarna 
för ett helhetsperspektiv på bostadsförsörjning och övrig samhällsplanering 
inom och utom kommunen. Förslaget ger förutsättningar att sammanväga de 
olika regionala planeringsområdena och behoven utifrån ett kommunalt såväl 
som ett regionalt perspektiv. 

Förslagets utgångspunkt är dock den länsgeografiska, inte den funktionella 
regionen. Därmed finns risken att fördelarna och de underlag som enligt 
förslaget ska kunna begäras av kommunerna gås om miste i och med att 
utgångspunkterna inte är relevanta utifrån funktion. På så vis finns risk för att 
programmet missar viktiga aspekter avseende potential samt prognostiserad 
tillväxt och uppskattade behov för en gemensam arbetsmarknadsregion. 

Länsstyrelsens roll måste förtydligas och ges möjligheter att göra de 
avvägningar som behövs mellan de statliga intressena som underlag och 
ingångsvärden i den lokala såväl som i den regionala samhälls- som 
bostadsförsörjningsplaneringen. I övrigt lämnar kommunen följande 
synpunkter: 

Förslaget fångar inte upp förutsättningar eller behov och möjlighet av en 

länsövergripande regionstil/växt på ett bra och tydligt sätt. 

Utredningens avsnitt 5.2.4, 5.2.5 samt 5.2.6 redogör och belyser 
arbetsmarknadsregions betydelse och påverkansgrad på behoven avseende 
den fysiska planeringen och miljön. Arbetsmarknadsregionen sträcker sig 
många gånger över länsgränser som utgör programmens geografiska 
avgränsning. 

Avsaknaden av bestämmelser som garanterar länsövergripande perspektiv i 
den regionala fysiska planeringen riskerar att bli missvisande mot det faktiska 
behovet. I synnerhet om en sådan region förväntas möta en ekonomisk samt 
geografisk tillväxt. 

Postadress 

Nyköpings kommun 

Kommunledningskansliet 

61183 NYKÖPING 

Besöksadress 

Stadshuset 

Tfn 0155·248659 

Fax 

anna-karin.lindblad@nykoping.se 

Org nr 21 20 00-29 40 

Bg 619·03 42 

kommun@nykoping.se 

www.nykoping.se 



Dn r KKlS/507 

Det är kommunens uppfattning att förslag till ny lag samt förordning måste 
vara så utformad att arbetsmarknadsregionens bostadsbehov, och därmed 
den funktionella regionens utveckling och betydelse, kan fångas upp samt 
konkretiseras på ett samstämmigt sätt i de program som berör en 
tillväxtregion. Det är också kommunens uppfattning att lagstiftningen måste 
vara så utformad att de samverkansorgan samt landsting som berörs av en 
gemensam arbetsmarknadsregion skall ha skyldighet att redogöra för hur ett 
sådant förhållande skall beaktas och konkretiseras i de olika regionala 
planprogrammens direktiv. 

Den regionala fysiska planeringen föreslås få en egen lag med kopplingar till 
annan lagstiftning då det av programmet för regional fysisk planering bland 
annat ska framgå hur awägningar mellan allmänna intressen i 2 kap PBL har 
gjorts. Länsstyrelsen ska så långt det är möjligt bidra till att detta kan göras. 
Länsstyrelsen ska vidare avge ett så kallat granskningsyttrande över 
programmet. 

Det är av största vikt att länsstyrelsen får förutsättningar att samordna, 
prioritera och göra awägningar mellan de statliga intressena för att kunna ge 
såväl den regionala som den lokala nivån det stöd och underlag som behövs i 
planeringen. Detta kan inte nog understrykas då detta hitintills påverkat 
kommunernas möjlighet att möta bostadsförsörjningsbehoven på ett negativt 
sätt. Programmets legitimitet måste bygga på en transparent process med 
delaktighet från kommunerna som genomförare och en tillförlitlighet till de 
besked som kommer från staten under arbetets gång. 

Målet om långsiktigt hållbar utveckling är otydligt. 

I författningsförslagets 1 § anges att bestämmelserna syftar till att övergripande 
skapa långsiktiga förutsättningar för en socialt, miljömässigt och ekonomisk 
hållbar utveckling. I 4§ Uppgifter, punkt 7 tolkar Nyköpings kommun det som 
att det endast är en minskad klimatpåverkan som samverkansorganet och 
landsting skall verka för, inte de två övriga. 

Skälen till behovet av en ny lag behöver kompletteras. Nyköpings kommun 

föreslår att ett tillägg till nuvarande lagförslag ges. 

Tillägget skall innebära att: 
• program även får upprättas för länsövergripande

arbetsmarknadsregioner.
samt 

• länsövergripande program skall kunna initieras på begäran av berörda
kommuner.

Urban Granström 

Kommunstyrelsens ordförande 

2/2 

2015-10-26 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS § Dnr KK14/536 

Anläggande av utsiktsplats vid Skavsta flygplats - Moder Jord 

Föreningen Sörmlandsleden har sedan en längre tid tillbaka visat intresse att 
anordna en utsiktsplats vid Skavsta flygplats. Diskussioner har förts mellan 
representanter för Nyköpings kommun, en lokal konstnär och 
Sörmlandsleden angående att utveckla den plats som av många kallas 
"blåbärskullen" strax nedanför F11 museet i nära anslutning till Skavsta 
flygplats, se bifogad karta. Denna kulle är en välbesökt plats dit människor 
kommer för att titta på flygplan som lyfter och landar. 

Föreningen Sörmlandsleden har tillsammans med en lokal konstnär utarbetat 
ett förslag, "Moder Jord vid Skavsta", som i text och bild beskriver tankarna 
bakom samt hur området kan utvecklas. Föreningen Sörmlandsleden avser 
även att koppla samman Sörmlandsleden, som går utmed Nyköpingsån, 
med den aktuella platsen som av Skavsta Flygplats utpekats som en väl vald 
plats. För att ge platsen en identitet och höja attraktionsvärdet föreslås att 
den iordningställs och anpassas för besökande. Vidare föreslås att området 
får en konstnärlig utsmyckning samt att området markbereds och 
iordningsställs. 

Anordnande av en utsiktsplats är kostnadsbedömt till totalt 550 tkr. 

Genomförande av nödvändiga mark- och grundläggningsarbeten är 
kostnadsbedömda till 100 tkr och föreslås delvis ske med kommunal 
finansiering och i den mån det är möjligt genomföras med egna resurser. 
Övriga delar av projektet föreslår Föreningen Sörmlandsleden att föreningen 
själva ska ansvara för avseende planering och genomförande. 
Finansieringen av föreningens ansvarsområde föreslås ske med ett 
kommunbidrag till föreningen med 450 tkr. 

Förslag till beslut 

att uppdra Tekniska divisionen att genomföra de grundläggande 
anläggningsarbetena samt 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS § Dnr KK14/536 

att ur kommunstyrelsens ofördelade medel avsätta max 100 tkr för 

finansiering av anläggningskostnader, samt 450 tkr för ett riktat 

genomförandebidrag till föreningen Sörmlandsleden samt 

att uppdra åt Division social omsorg att planera för löpande markskötsel av 

området. 

Utdragsbestyrkande 



(jJ Nyköping Dnr 
KK14/536 

6, 

Tekniska divisionen, Gata/Park/Hamn 

Tjänsteskrivelse 

Datum 
2015-10-12 

NYKOPlf\JGS KOIVIMUN 

Kommunstyrelsen 

Kommutistvrelsen 
Komrnunköntorol 

Dnr .t�L� . .. §.�.� .... ,,�!!!!!_, .... 

Anläggande av utsiktsplats vid Skavsta flygplats 

Bakgrund 

Föreningen Sörmlandsleden har sedan en längre tid tillbaka visat intresse att 
anordna en utsiktsplats vid Skavsta flygplats. Diskussioner har förts mellan 
representanter för Nyköpings kommun, en lokal konstnär och Sörmlandsleden 
angående att utveckla den plats som av många kallas "blåbärskullen" strax 
nedanför F11 museet i nära anslutning till Skavsta flygplats, se bifogad karta. 
Denna kulle är en välbesökt plats dit människor kommer för att titta på flygplan 
som lyfter och landar. 

Föreningen Sörmlandsleden har tillsammans med en lokal konstnär utarbetat 
ett förslag, "Moder Jord vid Skavsta", som i text och bild beskriver tankarna 
bakom samt hur området kan utvecklas. Föreningen Sörmlandsleden avser 
även att koppla samman Sörmlandsleden, som går utmed Nyköpingsån, med 
den aktuella platsen som av Skavsta Flygplats utpekats som en väl vald plats. 
För att ge platsen en identitet och höja attraktionsvärdet föreslås att den 
iordningställs och anpassas för besökande. Vidare föreslås att området får en 
konstnärlig utsmyckning samt att området markbereds och iordningsställs. 

Förslag 

Anordnande av en utsiktsplats enligt framtaget förslag är kostnadsbedömt till 
totalt 550 tkr. 

Genomförande av nödvändiga mark- och grundläggningsarbeten är 
kostnadsbedömda till 100 tkr och föreslås delvis ske med kommunal 
finansiering och i den mån det är möjligt genomföras med egna resurser. 
Övriga delar av projektet föreslår Föreningen Sörmlandsleden att föreningen 
själva ska ansvara för avseende planering och genomförande. Finansieringen 
av föreningens ansvarsområde föreslås ske med ett kommunbidrag till 
föreningen med 450 tkr. 

Förslag till beslut 

att uppdra Tekniska divisionen att genomföra de grundläggande 
anläggningsarbetena samt 

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 



Dnr KK14/536 

att ur kommunstyrelsens ofördelade medel avsätta 100 tkr för finansiering av 
anläggningskostnader, samt 450 tkr för ett riktat genomförandebidrag till 
föreningen Sörmlandsleden samt 

att uppdra åt Division social omsorg att planera för löpande markskötsel av 
området. 

&:A
rlg0

Kommundirektör 

Helene From 
Chef Tekniska divisionen 

Beslut till: 

Akten 
Tekniska divisionen 

2/2 

2015-10-12 
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NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS § Dnr KK15/58 

Bemyndigande att underteckna checkar och internetbetalningar för 
division Social omsorg 

Division Social omsorg är i behov av att kunna göra utbetalningar till klienter 

samma dag, varför det finns ett bankkonto och ett ICA-konto för detta 

ändamål. Bankkontona i Sörmlands Sparbank och I CA-banken är fristående 

konton från kommunens övriga konton. Det går att jämställa med en 

handkassa. Division Social omsorg är också i behov av att kunna utföra 

internetbetalningar avseende habiliteringsersättningar. Detta görs genom en 

filöverföring från bankkonto. 

För att underteckna checkar och internetbetalningar till konton behövs beslut 

om fullmakt. Fullmakten avser ovanstående konton från och med 2015-10-26 

och tills nytt beslut fattats. 

Kerstin Röjlar Karlsson har slutat sin anställning i Nyköpings kommun och 

utgår därför från listan i föregående beslut, istället föreslås Anna lvarsson. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att från och med 2015-10-26 bemyndiga envar av divisionschef Ann 

Malmström, områdeschef Glenn Andersson, administrativ chef Birgitta 

Harvyl, enhetschef Helena Persson, enhetschef Victor Gonzalez Eriksson, 

enhetschef Gabriel Billing, föreståndare Anna lvarsson, enhetschef Niclas 

Forsberg, kommundirektör Erik Carlgren, ekonomichef Maria Fredriksson, 

controller Emelie Wårdemark, controller Ingela Bengtsdotter Larsson, 

controller Marianne Giegold, ekonom Lena Rosen i förening med endera 

Erik Andersson, Liz Walden, Ann-Mari Johansson, Yvonne Mellström, 

Annelie Lutz, Ludmila Matitsyna, Carolina Ström, Emira Bolic, Anna Möller, 

Catharina Bengtsson och Ann-Kristin Bruhn underteckna checkar och 

utföra internetbetalning avseende ekonomiskt bistånd och redovisade 

handkassor inom divisionen, 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS§ Dnr KK15/58 

att från och med 2015-10-26 bemyndiga envar av divisionschef Ann 

Malmström, enhetschef Niclas Forsberg, kommundirektör Erik Carlgren, 

ekonomichef Maria Fredriksson, controller Emelie Wårdemark, controller 

Ingela Bengtsdotter Larsson, controller Marianne Giegold, ekonom Lena 

Rosen i förening med antingen Erik Andersson, Liz Wallden, Ann-Mari 

Johansson, Anna-Lisa Johansson, Christina Jansson utföra 

internetbetalningar avseende habiliteringsersättning. 

att underrätta kommunens bank om att endast ovannämnda personer äger 

rätt att fr o m 2015-10-26 för kommunens räkning underteckna checkar och 

göra uttag från ovanstående konton i bank. 

Utdragsbestyrkande 



(jJ Nyköping 
Ekonomienheten 

Dnr 
KK15/58 

7-. 
Tjänsteskrivelse 

Datum 
2015-10-13 I NYKOPINGS KOMMUN\ 

Kommunstyrelsen 
Kommunf,ontorc,t 

Kommunstyrelsen 

20'!5 ·10" 1 �} 

Dnr .. /!��J�./�r ..... 

Bemyndigande att underteckna checkar och 

internetbetalningar för division Social Omsorg 

fr o m  2015-10-26. 

Bakgrund 

Division Social omsorg är i behov av att kunna göra utbetalningar till klienter 

samma dag, varför det finns ett bankkonto och ett ICA-konto för detta 

ändamål. Bankkontona i Sörmlands Sparbank och I CA-banken är fristående 

konton från kommunens övriga konton. Det går att jämställa med en 

handkassa. Division Social omsorg är också i behov av att kunna utföra 

internetbetalningar avseende habiliteringsersättningar. Detta görs genom en 

filöverföring från bankkonto. 

För att underteckna checkar och internetbetalningar till konton behövs beslut 

om fullmakt. Fullmakten avser ovanstående konton från och med 2015-10-26 

och tills nytt beslut fattats. 

Kerstin Röjlar Karlsson har slutat sin anställning i Nyköpings kommun och 

utgår därför från listan i föregående beslut, istället föreslås Anna lvarsson. 

Förslag till beslut 

att från och med 2015-10-26 bemyndiga envar av divisionschef Ann 

Malmström, områdeschef Glenn Andersson, administrativ chef Birgitta Harvyl, 

enhetschef Helena Persson, enhetschef Victor Gonzalez Eriksson, enhetschef 

Gabriel Billing, föreståndare Anna lvarsson, enhetschef Niclas Forsberg, 

kommundirektör Erik Carlgren, ekonomichef Maria Fredriksson, controller 

Emelie Wårdemark, controller Ingela Bengtsdotter Larsson, controller 

Marianne Giegold, ekonom Lena Rosen i förening med endera Erik 

Andersson, Liz Walden, Ann-Mari Johansson, Yvonne Mellström, Annelie 

Lutz, Ludmila Matitsyna, Carolina Ström, Emira Bolic, Anna Möller, Catharina 

Bengtsson och Ann-Kristin Bruhn underteckna checkar och utföra 

internetbetalning avseende ekonomiskt bistånd och redovisade 

handkassor inom divisionen, 

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 



Dnr KK15/58 

att från och med 2015-10-26 bemyndiga envar av divisionschef Ann 
Malmström, enhetschef Niclas Forsberg, kommundirektör Erik Carlgren, 
ekonomichef Maria Fredriksson, controller Emelie Wårdemark, controller 
Ingela Bengtsdotter Larsson, controller Marianne Giegold, ekonom Lena 
Rosen i förening med antingen Erik Andersson, Liz Wallden, Ann-Mari 
Johansson, Anna-Lisa Johansson, Christina Jansson utföra 
internetbetalningar avseende habiliteringsersättning. 

att underrätta kommunens bank om att endast ovannämnda personer äger 
rätt att fr o m 2015-10-26 för kommunens räkning underteckna checkar och 
göra uttag från ovanstående konton i bank. 

9:/L /�__i,,---
Erik C�g:f 
Kommundirektör 

Beslut till: 

Division Social Omsorg 
Ekonomienheten 
Ovanstående namngivna personer 

Maria Fredriksson 
Ekonomichef 

2/2 

2015-10-13 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS§ Dnr KK15/92 

Svar på medborgarförslag om planerad cykelväg Stockholmsvägen till 
Sten brovägen 

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2015-02-10 av Hjalmar Granath. Förslagsställaren önskar att den planerade 
cykelvägen påskyndas och färdigställs senast hösten 2015 och motvierar sitt 
förslag med att det blir säkrare och renare för cyklisterna samt lättare för 
snöröjarna. 

Ärendet har remitterats till Bygg- och tekniknämnden som behandlade 
ärendet vid sitt sammanträde 2015-04-28. Av yttrandet framgår att den 
utpekade cykelvägen finns med i Tekniska Divisionens planering för 
färdigställande under barmarksäsongen 2015. 

Cykelvägen har efter ärendets behandling i Bygg- och tekniknämnden 
färdigställts och medborgarförslaget är genom det tillgodosett och föreslås 
bifallas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla medborgarförslaget då önskad cykelväg har färdigställts samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utd ragsbestyrkande 



(t]Nyköping 
Tjänsteskrivet se 

Datum 
2015-09-29 

Dnr 
KK15/92 

. NYKÖPINGS KOIVIMUf\J Kansli 
Kommunstyrelsen 
Kommunkontorot 

Kommunstyrelsen 

2015 °10- 1 :� 

Dnr �Kl5 }9l -� 

Svar på medborgarförslag att den planerade 

cykelvägen på Stockholmsvägen från 

Tegnersgatan till Stenbrovägen påskyndas 

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2015-02-10 av Hjalmar Granath. Förslagsställaren önskar att den planerade 
cykelvägen påskyndas och färdigställs senast hösten 2015 och motvierar sitt 
förslag med att det blir säkrare och renare för cyklisterna samt lättare för 
snöröjarna. 

Ärendet har remitterats till Bygg- och tekniknämnden som behandlade ärendet 
vid sitt sammanträde 2015-04-28. Av yttrandet framgår att den utpekade 
cykelvägen finns med i Tekniska Divisionens planering för färdigställande 
under barmarksäsongen 2015. 

Cykelvägen har efter ärendets behandling i Bygg- och tekniknämnden 
färdigställts och medborgarförslaget är genom det tillgodosätt och föreslås 
bifallas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla medborgarförslaget då önskad cykelväg har färdigställts samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

�arlfj-
Kommundirektör 

Kanslichef 

Postadress 
Nyköpings kommun 
611 83 NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset 

Tfn 0155-24 80 00 
Fax 0155-24 83 30 
kommun@nykoping.se 
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Sammanträdesdatum 

Bygg- och tekniknämnden 15-04-28

Justerandes signatur 

� 

BTN § 86 Dnr BTN 15/32 

Yttrande avseende medborgarförslag att den planerade cykelvägen på 

Stockholmsvägen från Tegnersgatan till Stenbrovägen påskyndas 

Bygg- och tekniknämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att yttra 
sig över ett medborgarförslag angående cykelvägen på Stockholmsvägen. 
Nämnden har inhämtat synpunkter från Tekniska divisionen i sitt yttrande. 
Nämnden håller med förslagsställaren om att cykelvägen blir säkrare om den 
blir färdigställd. Den utpekade cykelvägen finns med i Tekniska divisionens 
planering för färdigställande under barmarksäsongen 2015. Med anledning 
av detta anser nämnden att medborgarförslaget är tillgodosätt. 

Bygg- och tekniknämnden beslutar 

att anta tjänsteskrivelsen daterad 2015-04-15 som nämndens yttrande på 
medborgarförslaget . 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen 
(KK15/92) 

Handläggare: 

Tommy Carlsson 
Åsa Valdemardotter 
Nämndansvariga tjänstemän 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Bygg- och tekniknämnden 15-04-28

Plats och tid 

Ledamöter och ersättare 

Övriga deltagare 

Underskrifter 

Stadshuset, tisdagen den 28 april 2015, kl 14.00-15.25 

Beslutande 
Carl-Åke Andersson (S), ordf 
Karina Josevski (MP), 1 :e v ordf ej § 66 
Thord Revestam (M), 2:e v ordf 
lngegerd Quisth (S) 
Sören Viking (S) 
Håkan Johansson (V) 
Kent Gustafsson (C) 
Lars Lundqvist (KD) 
lnna Billnert (SD) 
Lena Öden (S) tj ers. 
Kaj Nilsson (M) tj ers. 
Gunnar Åsell (MP) tj ers § 66 

Ersättare 
Elisabeth Sjödelius (S) 
Thomas Lenninger (V) 
Natalie Karlsson (C) 
Tomas Ekermo Karlsson (FP) 
Torbjörn Järvi (SD) 

Mats Lindblad, Magnus Pirholt, Jonas Andersson, Aline Eriksson, Maria Björk, Sara 
Ragnesjö, Tommy Carlss , Håkan Elm, Henrik Haugness, Per Crona och Eva 
Edberg 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 
Thord Revestam 

ANSLAG/BEVIS 

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

Organ 

Sammanträdesdatum 

Bygg- och tekniknämnden 

Anslag uppsatt den 

2015-04-28 

2015-05-05 

Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 

Underskrift 

Sista dag för överklagande 2015-05-26 

Datum för anslags nedtagande 2015-05-21 

Utdragsbestyrkande 



(t]Nyköping 
Nämndansvarig tjänsteman 
Tommy Carlsson 

Tjänsteskrivelse 

Datum 
2015-04-15 

Bygg- och tekniknämnden 

Dnr 
BTN15/32 : 1-

Yttrande avseende medborgarförslag att den 

planerade cykelvägen på Stockholmsvägen från 

Tegnersgatan till Stenbrovägen påskyndas 

Bygg- och tekniknämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att yttra sig 
över ett medborgarförslag angående cykelvägen på Stockholmsvägen. 
Nämnden har inhämtat synpunkter från Tekniska divisionen i sitt yttrande. 

Nämnden håller med förslagsställaren om att cykelvägen blir säkrare om den 
blir färdigställd. Den utpekade cykelvägen finns med i Tekniska divisionens 
planering för färdigställande under barmarksäsongen 2015. Med anledning av 
detta anser nämnden att medborgarförslaget är tillgodosätt. 

Förslag till beslut 

Bygg- och tekniknämnden beslutar 

att anta tjänsteskrivelsen daterad 2015-04-15 som nämndens yttrande på 
medborgarförslaget 

"� 
Nämndansvarig tjänsteman 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen (KK15/92) 

Postadress Besöksadress 
Nyköpings kommun Stadshuset 
Nämndansvarig tjänsteman 
611 83 NYKÖPING 

_Å/4� 
Åsa Valdemardotter 

Nämndansvarig tjänsteman 

Tfn 0155-248633 
Mob 073-426 85 68 
Fax 
tommy.carlsson@nykoping.se 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 



Nyköpings Kommun 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Ämne: 

Narvaro: inte närvara 

Namn: Hjalmar Granath 

server@nykoping.se 
den 23 januari 2015 21 :09 
Nyköpings Kommun 
medborgarförslag 

Beslut: ... den planerade cykelvägen på västra sidan av Stockholmsvägen från Tegnersgatan till Stenbrovägen 

påskyndas så att den blir klar senast hösten 2015 (före kommande vinter). 

Motivering: Det blir säkrare och renare för cyklisterna samt lättare för snöröjarna. Första etappen (från 

Strindbergsgatan till Tegnersgatan) blev jättebra! 
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NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS § Dnr KK14/696 

Svar på medborgarförslag om att införa en ny form av dygnsbiljett inom 
kollektivtrafiken i länet 

Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige, 2014-12-09 av 
Martin Fall. Förslaget motiveras med att en sådan biljett skulle öka 
attraktionskraften att åka kollektivt hos personer som använder bilen vissa 
dagar för sina resor och inte använder sig av kollektivtrafik på helgerna. 

Ärendet har beretts av Samhällsbyggnad. 

Nyköpings kommun har som ambition att erbjuda en god service för sina 
kommuninvånare både på landsbygden och i staden. 

Det är kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess 
direktion som beslutar om det gemensamma regelverket och taxor för resor 
med kollektivtrafiken i länet. Genom sitt medlemskap i kommunalförbundet 
har Nyköpings kommun möjlighet att påverka kollektivtrafiken i sitt 
trafikområde, alltså Nyköpings stadstrafik, landsbygdsbusslinjerna inom 
kommunen, skärgårdstrafik och kompletteringstrafik. 
Kollektivtrafikmyndigheten upphandlar och planerar kollektivtrafiken åt 
kommunen enligt den trafikbeställning som kommunen årligen lämnar till 
kollektivtrafikmyndigheten. 

Under senare del av 2016 kommer ett nytt pris- och betalsystem tas i bruk i 
kollektivtrafiken i Sörmland. Det innebär att moderna tekniska system införs i 
kollektivtrafiken. I samband med det pågår det nu hos kommunalförbundet 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet arbete med att till exempel förenkla 
dagens zonstruktur, sortiment och prissättning, samt hur olika 
åldersgruppers möjlighet för reducerat pris ska hanteras och om och hur 
man ska använda tidsdifferentierade taxor. 

Inom snar framtid kommer det finnas lösningar som gör det enklare att 
utifrån varje resenärs individuella behov kunna välja kollektivtrafiken för sina 
vardags- och fritidsresor. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget samt 

att anse den besvarad. 

Utdragsbestyrkande 



[tJNyköping 
Samhällsbyggnad, Strategienheten 

Tjänsteskrivelse 

Datum 
2015-10-02 

Dnr 
KK14/696 

3, 

Kommunstyrelsen i lh k� jL; I 6q(o- ,oou,,••••••••l
::
••••••••••• .. ••••••••••••••••

Svar på medborgarförslag om att införa en ny 
form av dygnsbiljett inom kollektivtrafiken i länet 

Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige, 2014-12-09 av 
Martin Fall. Förslaget motiveras med att en sådan biljett skulle öka 
attraktionskraften att åka kollektivt hos personer som använder bilen vissa 
dagar för sina resor och inte använder sig av kollektivtrafik på helgerna. 

Ärendet har beretts av Samhällsbyggnad. 

Bakgrund 

Nyköpings kommun har som ambition att erbjuda en god service för sina 
kommuninvånare både på landsbygden och i staden. 

Det är kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess 
direktion som beslutar om det gemensamma regelverket och taxor för resor 
med kollektivtrafiken i länet. Genom sitt medlemskap i kommunalförbundet har 
Nyköpings kommun möjlighet att påverka kollektivtrafiken i sitt trafikområde, 
alltså Nyköpings stadstrafik, landsbygdsbusslinjerna inom kommunen, 
skärgårdstrafik och kompletteringstrafik. Kollektivtrafikmyndigheten 
upphandlar och planerar kollektivtrafiken åt kommunen enligt den 
trafikbeställning som kommunen årligen lämnar till kollektivtrafikmyndigheten. 

Under senare del av 2016 kommer ett nytt pris- och betalsystem tas i bruk i 
kollektivtrafiken i Sörmland. Det innebär att moderna tekniska system införs i 
kollektivtrafiken. I samband med det pågår det nu hos kommunalförbundet 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet arbete med att till exempel förenkla 
dagens zonstruktur, sortiment och prissättning, samt hur olika åldersgruppers 
möjlighet för reducerat pris ska hanteras och om och hur man ska använda 
tidsdifferentierade taxor. 

Inom snar framtid kommer det finnas lösningar som gör det enklare att utifrån 
varje resenärs individuella behov kunna välja kollektivtrafiken för sina vardags
och fritidsresor. 

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 



Förslag till beslut 

att avslå medborgarförslaget samt 

att anse den besvarad. 

t/4 Ur---
Erik Carlgref 
Kommundirektör 

Beslut till: 

Dnr KK14/696 

Mats Dryselius 
Samhällsbyggnadschef 

2/2 

2015-10-02 



s Kommun 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Narvaro: närvara 

Namn: Martin Fall 

server@nykoping.se 
den 19 november 2014 20:03 
Nyköpings Kommun 
medborgarförslag 

NYKOPINGS KOMMUN 
1 

Kommunstyrelsen 
Kommunkontoret 

2014 -11- 2 0 

Dnr ff( /4 6' 1t{;
............. 11 •••••••••••••••••••••• , ........ . 

Beslut: Inför en ny form av dygnsbiljet inom kollektivtrafiken i länet i form av ett kort som är lika dyrt som ett 

månadskort, men som tankas med ett visst antal dygn men där man aktiverar det ett dygn år gången. De dagar man 

inte åker kollektivt, pausas kortet. 

Motivering: Sörmland skulle bli först i landet med ett sådant erbjudande. Kortet skulle öka attraktionskraften att åka 

kollektivt för personer som vissa dagar i veckan måste ta bilen, eller vabba och som kanske inte åker kollektivt på 

helgerna eller mitt i veckorna. Kortet skulle kunna möjliggöra ett flexibelt upplägg för resenären som idag tvekar att 

köpa månadskort av osäkerhetsskäl kring vilket transportsätt det måste använda från den ena dagen till den andra. 

Från den tidpunkt man satte i kortet i automaten skulle det vara aktivt 24 h, varken mer eller mindre. Ett dygn skulle 

kosta lika mycket som kostnaden per dygn på ett motsvarande månadskort. Därefter skulle det behöva aktiveras på 

nytt nästa dag man valde att ta bussen, nya 24 h osv. Detta kort skulle locka helt nya kundgrupper till 

kollektivtrafiken och idag finns tekniken för att kunna ha denna typ av passiva kort. Månadskortet är ett arv från en 

tid då chauffören läste på kortet och konstaterade att man hade betalt den månad som var aktuell. Rena stenåldern. 

1 
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NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS § Dnr KK14/206 

Svar på medborgarförslag om försök med elbuss i stadstrafiken 

Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige 2014-04-08 av 
Robert Sjödin. Förslaget motiveras med att elbuss i stadstrafik skulle hjälpa 
profilera Nyköping som en miljövänlig stad. 

Ärendet har beretts av Samhällsbyggnad. 

Nyköpings kommun har som ambition att erbjuda en god service för sina 
kommuninvånare både på landsbygden och i staden. 

Det är kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet som 
upphandlar och planerar kollektivtrafiken åt kommunen enligt den 
trafikbeställning som kommunen årligen lämnar till 
kollektivtrafikmyndigheten. Genom sitt medlemskap i kommunalförbundet har 
Nyköpings kommun möjlighet att påverka kollektivtrafiken i sitt trafikområde, 
alltså Nyköpings stadstrafik, landsbygdsbusslinjerna inom kommunen, 
skärgårdstrafik och kompletteringstrafik. 

I trafikbeställningen inför 2016, som kommunen lämnade i juni 2015, gav 
Nyköpings kommun kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att utreda 
möjligheten att testa elfordon i Nyköpings stadstrafik enligt samma principer 
som i Eskilstunas stadstrafik. Resultat av utredningen kommer att redovisas 
under våren 2016. Nyköpings kommun är mycket positiv till en hållbar 
utveckling såväl miljömässigt som ekonomsikt inom kollektivtrafiken men kan 
inte föregå utredningen som genomförs av Kollektivtrafikförbundet som 
ansvarar för frågan. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget samt 

att anse den besvarad 

Utdragsbestyrkande 



�Nyköping 
Dnr 
KK14/206 

3. 

Samhällsbyggnad, Strategienheten 

Tjänsteskrivelse 

Datum 
2015-10-02 '.IYKOPINGS 1-<0MMUN 

K5'rnmllll::.tyrols -n 
l\ornr11ur1l(o111or,. I 

Kommunstyrelsen 
Dnr _,;�J�.J�P.§ ................... . 

Underlag till svar på medborgarförslag om försök 
med elbuss i stadstrafiken 

Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige 2014-04-08 av 
Robert Sjödin. Förslaget motiveras med att elbuss i stadstrafik skulle 
hjälpa profilera Nyköping som en miljövänlig stad. 

Ärendet har beretts av Samhällsbyggnad. 

Bakgrund 

Nyköpings kommun har som ambition att erbjuda en god service för sina 
kommuninvånare både på landsbygden och i staden. 

Det är kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet som 
upphandlar och planerar kollektivtrafiken åt kommunen enligt den 
trafikbeställning som kommunen årligen lämnar till kollektivtrafikmyndigheten. 
Genom sitt medlemskap i kommunalförbundet har Nyköpings kommun 
möjlighet att påverka kollektivtrafiken i sitt trafikområde, alltså Nyköpings 
stadstrafik, landsbygdsbusslinjerna inom kommunen, skärgårdstrafik och 
kompletteringstrafik. 

I trafikbeställningen inför 2016, som kommunen lämnade i juni 2015, gav 
Nyköpings kommun kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att utreda 
möjligheten att testa elfordon i Nyköpings stadstrafik enligt samma principer 
som i Eskilstunas stadstrafik. Resultat av utredningen kommer att redovisas 
under våren 2016. Nyköpings kommun är mycket positiv till en hållbar 
utveckling såväl miljömässigt som ekonomsikt inom kollektivtrafiken men kan 
inte föregå utredningen som genomförs av Kollektivtrafikförbundet som 
ansvarar för frågan. 

Förslag till beslut 

att avslå medborgarförslaget samt 

att anse den besvarad 

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 



&,,A{1----
Erik Carlgren 

Kommundirektör 

Beslut till: 

Dnr KK14/206 

Mats Dryselius 

Samhällsbyggnadschef 

2/2 

2015-10-02 



Nyköpings Kommun 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Narvaro: närvara 

Namn: Robert Sjödin 

server@nykoping.se 
den 24 mars 2014 08:40 
Nyköpings Kommun 
medborgarförslag 

Beslut: Försök med el buss i stadstrafik för att profilera Nyköping som en miljövänlig stad. 

NYKOPIN S KOMMUN 
l<orm v• ·� lyrctsen 
Kurnr11l1nk nior :Jl 

Dnr �-Kl�- .. ?.f?..0.. ........... . 

Motivering: El bussar finns än så länge endast i Umeå och Solna. Ett första försök med elbussar, batterier och nån 

form av laddning, ger både en miljövinst och positiv reklam för staden Nyköping. Försöket är ett första steg att få 

bort alla stadsbussar med förbränningsmotor från stadskärnan. Ett steg som Nyköping kan bli först i landet med. 

Bussdepån bör förses med solceller så bussen kan laddas med miljövänlig el. 

1 
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NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS § Dnr KK15/116 

Svar på medborgarförslag om att införa ett kvalitetsbevis för alla de 
restauranger som hanterar och säljer livsmedel 

Rubricerat medborgarförslag väcktes av Andreas Kviby vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-10. Förslagsställaren föreslår att 
Nyköpings kommun inför ett kvalitetsbevis för restauranger och 
verksamheter som hanterar livsmedel, i form av exempelvis ett klistermärke. 
Förslaget motiveras med att det skulle säkerställa kvalitet för konsumenterna 
och motivera verksamheterna att klara kontroller utan synpunkter. 

Miljönämnden har yttrat sig över ärendet 2015-04-20 där det framgår att 
nämnden ställer sig positiv till intentionen med medborgarförslaget; att göra 
kontrollresultat mer synliga för konsumenter. Den föreslagna metoden är i 
praktiken dock svår att genomföra då en märkning skulle betyda olika saker 
beroende på vilket kontrollområde inom hantering av livsmedel som 
kontrolleras respektive år. En märkning enligt förslaget skulle därför inte bli 
rättvisande och jämförbar. 

Nyköpings kommun delar förslagställarens ambition att underlätta för 
konsumenterna och livsmedelsenheten i kommunen lämnar alltid ut 
kontrollresultat efter förfrågan. Kommunen ser positivt på egna initiativ 
gällande kvalitetsbevis, eventuellt i samverkan med en branschorganisation 
inom området. Förslaget ses dock inte som en utvecklingsbar metod på 
grund av svårigheter med att göra märkningen rättvisande varför 
medborgarförslaget avslås. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, samt 

att anse det besvarat. 

Utdragsbestyrkande 



(jJ Nyköping 
Kommunledningskansliet 

Tjänsteskrivelse 

Datum 
2015-06-24 

Kommunstyrelsen 

Dnr 
KK15/116 

: f\JYKOr'lf\JC1S KOi'viMU;\i I Kommunstyrel"en 
Ko,mnunkontoret 

?.015 _, m � i •i 

I Dm K'!-J�/IJ_�--- -- ----�--, 

Svar på medborgarförslag att införa ett 

kvalitetsbevis för verksamheter som hanterar 

livsmedel 

Bakgrund 

Rubricerat medborgarförslag väcktes av Andreas Kviby vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 februari 2015. Förslagsställaren 

föreslår att Nyköpings kommun inför ett kvalitetsbevis för restauranger och 

verksamheter som hanterar livsmedel, i form av exempelvis ett klistermärke. 

Förslaget motiveras med att det skulle säkerställa kvalitet för konsumenterna 

och motivera verksamheterna att klara kontroller utan synpunkter. 

Miljönämnden har yttrat sig över ärendet 2015-04-20 där det framgår att 

nämnden ställer sig positiv till intentionen med medborgarförslaget; att göra 

kontrollresultat mer synliga för konsumenter. Den föreslagna metoden är i 

praktiken dock svår att genomföra då en märkning skulle betyda olika saker 

beroende på vilket kontrollområde inom hantering av livsmedel som 

kontrolleras respektive år. En märkning enligt förslaget skulle därför inte bli 

rättvisande och jämförbar. 

Förslag 

Nyköpings kommun delar förslagställarens ambition att underlätta för 

konsumenterna och livsmedelsenheten i kommunen lämnar alltid ut 

kontrollresultat efter förfrågan. Kommunen ser positivt på egna initiativ 

gällande kvalitetsbevis, eventuellt i samverkan med en branschorganisation 

inom området. Förslaget ses dock inte som en utvecklingsbar metod på grund 

av svårigheter med att göra märkningen rättvisande varför medborgarförslaget 

avslås. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, samt 

att anse det besvarat. 

Postadress 
Nyköpings kommun 
611 83 NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset 

Tfn 0155-24 80 00 
Fax 0155-24 83 30 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 
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�rlg&r-
Kommundirektör 

Beslut till: 

Förslagsställaren 

2015-06-24 
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Miljönämnden 

Justerandes signatur 

Sammanträdesdatum 

15-04-20

MN § 17 Dnr MN 15/10 

Yttrande över medborgarförslag att införa ett kvalitetsbevis för alla de 

restauranger med mera som hanterar och försäljer livsmedel 

Kommunstyrelsen har översänt ett medborgarförslag till Miljönämnden för 

yttrande. Livsmedelsenheten har getts möjlighet att lämna synpunkter på 

medborgarförslaget. 

Medborgarförslagets intentioner om att göra kontrollresultaten mer synliga 

för konsumenter har stöd i livsmedelslagstiftningen. Dock finns det vissa 

problem med att denna information skulle meddelas allmänheten på det sätt 

som medborgarförslaget föreslår. En märkning på det sätt som förslaget 

innebär skulle inte bli rättvisande och jämförbart mellan verksamheterna. 

Kommunstyrelsen föreslås därför avslå medborgförslaget. 

Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S) och Martina Hallström (C). 

Kristina Dellrud svarar på en fråga. 

Miljönämnden beslutar 

att anta yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-03-25. 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen (KK15/116) 

Utdragsbestyrkande 



(t)Nyköping 
Miljönämnden 

Yttrande 

Datum 
2015-03-25 

Kommunstyrelsen 

Dnr 
MN15/10 

Yttrande avseende medborgarförslag att införa ett 

kvalitetsbevis för alla de restauranger med mera 

som hanterar och försäljer livsmedel 

Miljönämndens erfarenhet är att allmänheten idag efterfrågar resultat från 

kontroller på enskilda verksamheter i högre utsträckning än tidigare. Det är 

inte ovanligt att en notis i lokaltidningen om konstaterade brister på en 

restaurang som inte nämns vid namn, leder till att allmänheten kontaktar 

Livsmedelsenheten för att ta reda på vilken restaurang som är omskriven. 

Livsmedelsenheten lämnar alltid ut sådana uppgifter då kontrollresultat är 

offentliga uppgifter. 

Medborgarförslagets intentioner om att göra kontrollresultat mer synliga för 

konsumenter har stöd i livsmedelslagstiftningen. Enligt lagstiftningen ska det 

finnas en hög grad av insyn i myndighetens arbete och att information som 

myndigheten har ska göras tillgänglig för allmänheten. Dock finns det vissa 

problem med att denna information skulle meddelas allmänheten på det sätt 

som medborgarförslaget föreslår. Till exempel kontrolleras inte alla 

verksamheter årligen, vilket skulle leda till att det för vissa verksamheter skulle 

"saknas" en märkning även om verksamheten uppfyller alla krav. Vidare 

kontrolleras inte alla kontrollområden varje år, vilket får som konsekvens att 

märkena för de olika verksamheterna skulle komma att representera väldigt 

olika kontroller beroende på vilka områden som kontrollerats just det året. 

Med hänsyn till ovanstående är miljönämndens uppfattning att ett märknings

system så som framfört i medborgarförslaget inte blir rättvisande och 

jämförbart mellan verksamheterna. 

Sofia Amloh 

Ordförande i Miljönämnden 

Postadress 
Nyköpings kommun 
Miljönämnden 
611 83 NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset, Stora torget 

Tfn 

Fax 

Mob 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 



(jJ Nyköping 
Nämndansvarig tjänsteman 
Åsa Valdemardotter 

Tjänsteskrivelse 

Datum 
2015-03-25 

Miljönämnden 

Dnr 
MN15/10g J 

Tjänsteskrivelse gällande yttrande över 

medborgarförslag att införa ett kvalitetsbevis för 

alla de restauranger med mera som hanterar och 

försäljer livsmedel 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har översänt ett medborgarförstag till Miljönämnden för 
yttrande. Livsmedelsenheten har getts möjlighet att lämna synpunkter på 
medborgarförslaget. 

Medborgarförslagets intentioner om att göra kontrollresultaten mer synliga för 
konsumenter har stöd i livsmedelslagstiftningen. Dock finns det vissa problem 
med att denna information skulle meddelas allmänheten på det sätt som 
medborgarförslaget föreslår. En märkning på det sätt som förslaget innebär 
skulle inte bli rättvisande och jämförbart mellan verksamheterna. 

Kommunstyrelsen föreslås därför avslå medborgförslaget. 

Förslag till beslut 

Miljönämnden beslutar 

att anta yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-03-25 

0 

/�)Jka� 
Åsa Valdemardotter 

Nämndansvarig tjänsteman 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen (KK15/116) 

Postadress Besöksadress 

Nyköpings kommun Stadshuset. Stora torget 

Nämndansvarig tjänsteman 
... ,. .  ,.,,.. ... ,1,,A..,.,-..,.... 

Tfn 0155-248305 

Mob 

Fax 

��!:I u!:alrll/fjm�rrtnttArfmnvkooino.se 

Org nr 21 20 00-29 40 

Bg 619-03 42 

kommun@nykoping.se 

www.nvkopinQ.se 



s Kommun 

Från: 
Skickat: 
TIii: 

Ämne: 

Narvaro: närvara 
Namn: Andreas Kviby 

server@nykoping.se 
den 5 februari 2015 08:05 
Nyköpings Kommun 
medborgarförslag 

:u:'! 

Beslut: införa ett kvalitetsbevis för alla de restauranger med mera som hanterar och försäljer livsmedel i någon 
form. Ett slags klistermärke som man kan sätta på dörren "GODKÄND 2015" och då betyder detta att det vid den 
senaste inspektionen inte fanns en enda synpunkt på verksamheten. Då får man beviset och det gäller i ett år, precis 
som Whiteguide märket. Detta gör att Nyköpings kommun kommer att vara först med att säkerställa restaurangers 
kvalitet för sina konsumenter. Detta bevis bygger på fakta och inte på likes eller synpunkter via internet, detta är det 
enda riktiga beviset att man har 100% koll på sin verksamhet. 
Motivering: Detta saknas och det finns inget sätt idag för de som blivit godkända att stoltsera med detta. Om detta 
fanns i Nyköping skulle det betyda massor för en restaurang att få detta bevis och man skulle arbeta hårt för att 
INTE få synpunkter på sin verksamhet. Dessutom säkerställer man inför sina gäster en hög kvalitet på sin 
verksamhet. 
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NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS § Dnr KK15/136 

Svar på medborgarförslag om att bygga plank utmed Ejdervägen mot 
Lennings väg 

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 

2015-03-10 av Fredrik Nilsson. Förslagsställaren föreslår att kommunen 

bygger ett plank utmed Ejdervägen mot den nya cykelvägen längs Lennings 

väg med motiveringen att ett plank skulle skydda boende mot insyn och 

buller. 

Bygg- och tekniknämnden har yttrat sig över medborgarförslaget den 16 juni 

2015. Av yttrandet framgår att det under 2014 genomfördes en trafikbuller

kartläggning som visar att ljudnivåerna i området kring Lennings väg 

underskrider gällande riktvärden för trafikbuller. Tekniska divisionen har i 

uppdrag från Bygg- och tekniknämnden att utifrån kartläggningen ta fram ett 

åtgärdsprogram vilket kommer redovisas till nämnden under 2015. Då 

kartläggningen visar att det i centralorten finns områden mer utsatta för 

trafikbuller än Ejdervägen anser nämnden att dessa områden bör prioriteras 

om kommunen beslutar att vidta bullerdämpande åtgärder. 

Nyköping är en stad som växer och har behov av att utveckla allmänna ytor 

som området kring Lennings väg. Utökning av cykelvägar är en del i arbetet 

för att vara en mer hållbar kommun och tillgodose efterfrågan på gång- och 

cykelstråk i området. Ett syfte med cykelvägen i fråga är även att, 

tillsammans med belysning och planteringar, tydliggöra att trafikanter 

befinner sig i staden och inte vid en landsväg så att trafikrytmen anpassas 

därefter. Kommunen har förståelse för att upplevelsen av området genom 

detta förändras. 

Då gällande riktvärden för trafikbuller inte uppnåtts och utökningen av 

cykelvägar är en del av stadens kontinuerliga utveckling föreslår 

kommunledningskansliet att medborgarförslaget avslås. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat. 

Utdragsbestyrkande 



[iJNyköping 
Kommunledningskansliet 

Tjänsteskrivelse 

Datum 
2015-06-30 

Kommunstyrelsen 

Dnr 
KK15/136 

• ', t'\.UPINGS KOMMUN
K�1m,11un:;tvr Isen 
1<ornrnun1<ontt,1 Pl 

201. 10-

'>;r KKl5/13b ··�·-··::·· •··.::.::.:.:.:.:·�··� 

Svar på medborgarförslag att bygga plank utmed 

Ejdervägen mot nya cykelvägen vid Lennings väg 

Bakgrund 

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 10 mars 2015 av Fredrik Nilsson. Förslagsställaren föreslår att kommunen 

bygger ett plank utmed Ejdervägen mot den nya cykelvägen längs Lennings 

väg med motiveringen att ett plank skulle skydda boende mot insyn och buller. 

Bygg- och tekniknämnden har yttrat sig över medborgarförslaget den 16 juni 

2015. Av yttrandet framgår att det under 2014 genomfördes en trafikbuller

kartläggning som visar att ljudnivåerna i området kring Lennings väg 

underskrider gällande riktvärden för trafikbuller. Tekniska divisionen har i 

uppdrag från Bygg- och tekniknämnden att utifrån kartläggningen ta fram ett 

åtgärdsprogram vilket kommer redovisas till nämnden under 2015. Då 

kartläggningen visar att det i centralorten finns områden mer utsatta för 

trafikbuller än Ejdervägen anser nämnden att dessa områden bör prioriteras 

om kommunen beslutar att vidta bullerdämpande åtgärder. 

Nyköping är en stad som växer och har behov av att utveckla allmänna ytor 

som området kring Lennings väg. Utökning av cykelvägar är en del i arbetet 

för att vara en mer hållbar kommun och tillgodose efterfrågan på gång- och 

cykelstråk i området. Ett syfte med cykelvägen i fråga är även att, tillsammans 

med belysning och planteringar, tydliggöra att trafikanter befinner sig i staden 

och inte vid en landsväg så att trafikrytmen anpassas därefter. Kommunen har 

förståelse för att upplevelsen av området genom detta förändras. 

Förslag 

Då gällande riktvärden för trafikbuller inte uppnåtts och utökningen av 

cykelvägar är en del av stadens kontinuerliga utveckling föreslår 

kommunledningskansliet att medborgarförslaget avslås. 

Postadress 
Nyköpings kommun 
611 83 NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset 

Tfn 0155-24 60 00 
Fax 0155-24 83 30 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 



Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat. 

�rlg0 
Kommun;;:k& r 

Beslut till: 

Förslagsställaren 

Dnr KK15/136 2/2 

2015-06-30 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdalum 

Bygg- och tekniknämnden 15-06-16

Justerandes signatur 

BTN § 111 Dnr BTN15/54 KK!ojl36 

Yttrande över medborgarförslag angående att bygga plank utmed hela 

Ejdervägen mot nya cykelvägen Lennings väg 

Bygg- och tekniknämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett 
medborgarförslag rörande att bygga ett plank utmed hela Ejdervägen mot 
nya cykelvägen Lennings väg. 

2014-04-22 gav Bygg- och tekniknämnden Tekniska divisionen i uppdrag att 
ta fram ett åtgärdsprogram för bullerdämpande åtgärder inom Bygg- och 
tekniknämndens ansvarsområde. Åtgärdsprogrammet ska utgå från den 
trafikbullerkartläggning som genomfördes under 2014. Åtgärdsprogrammet 
kommer att redovisas till nämnden under 2015. 

Genomförd trafikbullerkartläggning visar att ljudnivåerna i området längs 
Lennings väg underskrider gällande riktvärden för trafikbuller. Kartläggningen 
visar även att det i centralorten finns områden som är mer utsatta för 
trafikbuller än Ejdervägen. Dessa områden bör prioriteras om kommunen 
beslutar om att vidta bullerdämpande åtgärder. 

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S). 

Bygg- och tekniknämnden beslutar 

att anta tjänsteskrivelsen daterad 2015-05-27 som nämndens yttrande på 
medborgarförslaget. 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen 
(KK15/136) 

Handläggare: 

Tommy Carlsson 
Nämndansvarig tjänsteman 

Utdragsbestyrkande 

�c½j 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Bygg- och tekniknämnden 15-06-16

Plats och tid Brandholmens Reningsverk, tisdagen den 16 juni 2015 kl 14.00 -15.15 

Ledamöter och ersättare Beslutande Ersättare 

Övriga deltagare 

Underskrifter 

Carl-Åke Andersson (S), ordf 
Karina Josevski (MP), 1 :e v ordf 
Thord Revestam (M), 2:e v ordf 
lngegerd Quisth (S) 
Sören Viking (S) 
Håkan Johansson (V) 
Kent Gustafsson (C) 
lnna Billnert (SO) 
Lena Öden (S) tj ers. 
Kaj Nilsson (M) tj ers 
Tomas Ekermo Karlsson (FP) tj ers. 

Lars Nordquist (S) 
Elisabeth Sjödelius (S) 
Gunnar Åsell (MP) 
Thomas Lenninger (V) 
Fredrik Sjöberg (M)
Yael Rogestav (SO) 

Thomas Nygård, Henrik Haugness, Åsa Valdemarsdotter, Hadar Nordblom, 
Tommy Carlsson, Sara Rangensjö, Maria Björk, Per Crona, Håkan Elm, Tomas 
Enberg, Mats Lindblad, och Helene From. 

Sekreterare ............................................ ................. Paragrafer 94-120 

Ordförande 

Justerande 

�e
/f 

tin Frirz?dig

i0-J.��0!4� 
Carl-Åke Anr�;�

son 

K�;-��---------------------

ANSLAG/BEVIS 

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

Organ 

Sammanträdesdatum 

Bygg- och tekniknämnden 

2015-06-16 

Anslag uppsatt den 2015-06-18 

Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 

Underskrift 

Sista dag för överklagande 2015-07-09 

Datum för anslags nedtagande 2015-07-10

Utdragsbestyrkande 

/, ("" . 
. . , 

I 



(jJ Nyköping 
Nämndansvarig tjänsteman 
Tommy Carlsson 

Tjänsteskrivelse 

Datum 
2015-05-27 

Bygg- och tekniknämnden 

Dnr 
BTN15/54: � 

Yttrande över medborgarförslag angående att 

bygga plank utmed hela Ejdervägen mot nya 

cykelvägen Lennings väg 

Bygg- och tekniknämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett 
medborgarförslag rörande att bygga ett plank utmed hela Ejdervägen mot nya 
cykelvägen Lennings väg. 

2014-04-22 gav Bygg- och tekniknämnden Tekniska divisionen i uppdrag att 
ta fram ett åtgärdsprogram för bullerdämpande åtgärder inom Bygg- och 
tekniknämndens ansvarsområde. Åtgärdsprogrammet ska utgå från den 
trafikbullerkartläggning som genomfördes under 2014. Åtgärdsprogrammet 
kommer att redovisas till nämnden under 2015. 

Genomförd trafikbullerkartläggning visar att ljudnivåerna i området längs 
Lennings väg underskrider gällande riktvärden för trafikbuller. Kartläggningen 
visar även att det i centralorten finns områden som är mer utsatta för 
trafikbuller än Ejdervägen. Dessa områden bör prioriteras om kommunen 
beslutar om att vidta bullerdämpande åtgärder. 

Förslag till beslut 

Bygg- och tekniknämnden beslutar 

att anta tjänsteskrivelsen daterad 2015-05-27 som nämndens yttrande på 
medborgarförslaget 

Nämndansvarig tjänsteman 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen (KK15/136) 

Postadress Besöksadress 
Nyköpings kommun Stadshuset 
Nämndansvarig tjänsteman 
611 83 NYKÖPING 

(J:) 

d,_}�� 
Åsa Valdemardotter 

Nämndansvarig tjänsteman 

Tfn 0155-248633 
Mob 073-426 85 68 
Fax 
tommy.carlsson@nykoping.se 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 



Nyköpings Kommun

Från: 

Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Narvaro: närvara 

Namn: Fredrik nilsson 

server@nykoping.se 
den 13 februari 2015 15:48 
Nyköpings Kommun 
medborgarförslag 

Beslut: Bygga plank utmed hela Ejdervägen mot Nya cykelvägen Lennings väg. 

n1s /1� 

Motivering: När ni nu har beslutat att bygga en cykelväg på baksidan av Ejdervägen så är det på sin plats att ni 

bygger ett skyddande plank för oss boende som har våra baksidor med uteplatser mot den. Vi har ju inte valt att ni 

ska ge alla full insyn i våra trädgårdar och i och med att det kommer röra sig mer folk på vägen så blir det ju självklart 

mer störande för oss boende. 

Ni har ju redan gjort bullermätningar som visar att det är högt buller så då är det ju ypperligt tillfälle att ni bygger 

detta plank samtidigt som ni ändå är här och bygger. 
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NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS§ Dnr KK15/161 

Svar på medborgarförslag att Nyköpings kommun bör ställa krav på de 
mejeriprodukter som köps in 

Rubricerat medborgarförslag väcktes av Sara Santo vid kommunfullmäktiges 

sammanträde 2015-03-10. Förslagsställaren föreslår att Nyköpings kommun 

ska ställa krav på att de mejeriprodukter som upphandlas följer svensk 

djurskyddslagstiftning och kommer från djur som har tillgång till utevistelse. 

Förslaget motiveras med att det för många invånare är viktigt att djuren har 

en god hälsa och bra välfärd. 

Kommunledningskansliet har inhämtat uppgifter från upphandlingsenheten 

där det framgår att kommunen använt sig av Konkurrensverkets 

hållbarhetskriterier i det livsmedelsavtal som upphandlats under våren 2015, 

som bland annat inkluderar ett krav på att mjölk ska komma från djur som 

har en sammanhängande betestid på minst två månader. 

Av uppgifterna från upphandlingsenheten framgår även att det i gällande 

måltidsavtal finns djurskyddskrav som ligger i nivå med svensk lagstiftning 

och att det i nästkommande upphandling av måltidsavtalet sannolikt kan 

ställas högre krav. Gällande ekologiska inköp är målet att hälften av den mat 

och dryck som serveras kommunens matgäster ska vara ekologiskt 

producerad, i enlighet med kommunens kostpolicy antagen 2011-09-13. 

Nyköpings kommun delar förslagsställarens uppfattning att det är viktigt att 

djur har en god hälsa och välfärd. Kommunen ställer krav på livsmedel och 

måltider som upphandlas, utifrån djurskydd, ekologisk produktion och andra 

hållbarhetsaspekter, och bifaller medborgarförslaget. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat. 

Utdragsbestyrkande 



lt)Nyköping 
Kommunledningskansliet 

Tjänsteskrivelse 

Datum 
2015-06-24 

Dnr 
KK15/161 

I NYKÖPINGS KOMMUI\J 
f<omm,11::;tyrofs0,1 
Kor 11m1Jnko, ,1,_ rul 

Svar på medborgarförslag att Nyköpings kommun 

bör ställa krav på de mejeriprodukter som köps in 

Bakgrund 

Rubricerat medborgarförslag väcktes av Sara Santo vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 10 mars 2015. Förslagsställaren föreslår att Nyköpings kommun 
ska ställa krav på att de mejeriprodukter som upphandlas följer svensk 
djurskyddslagstiftning och kommer från djur som har tillgång till utevistelse. 
Förslaget motiveras med att det för många invånare är viktigt att djuren har en 
god hälsa och bra välfärd. 

Kommunledningskansliet har inhämtat uppgifter från upphandlingsenheten där 
det framgår att kommunen använt sig av Konkurrensverkets 
hållbarhetskriterier i det livsmedelsavtal som upphandlats under våren 2015, 
som bland annat inkluderar ett krav på att mjölk ska komma från djur som har 
en sammanhängande betestid på minst två månader. 

Av uppgifterna från upphandlingsenheten framgår även att det i gällande 
måltidsavtal finns djurskyddskrav som ligger i nivå med svensk lagstiftning och 
att det i nästkommande upphandling av måltidsavtalet sannolikt kan ställas 
högre krav. Gällande ekologiska inköp är målet att hälften av den mat och 
dryck som serveras kommunens matgäster ska vara ekologiskt producerad, i 
enlighet med kommunens kostpolicy antagen 2011-09-13. 

Förslag 

Nyköpings kommun delar förslagsställarens uppfattning att det är viktigt att 
djur har en god hälsa och välfärd. Kommunen ställer krav på livsmedel och 
måltider som upphandlas, utifrån djurskydd, ekologisk produktion och andra 
hållbarhetsaspekter, och bifaller medborgarförslaget. 

Postadress 
Nyköpings kommun 
611 83 NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset 

Tfn 0155-24 80 00 
Fax 0155-24 83 30 

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 



Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat. 

flrlg,(;1--
Kommundirektör 

Beslut till: 

Förslagsställaren 

Dnr KK15/161 2/2 

Kanslichef 

2015-06-24 



Nyköpings Kommun

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Narvaro: inte närvara 

Namn: Sara Santo 

server@nykoping.se 
den 25 februari 2015 13:57 
Nyköpings Kommun 
medborgarförslag 

Beslut: Mitt förslag är: Att Nyköpings kommun bör gå i bräschen och ställa krav på de mejeriprodukter som köps in -

dessa måste komma från kor som hålls enligt den svenska djurskyddslagens standarder och har tillgång till 

utevistelse. 

Motivering: Till Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag angående djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen. 

Jag vill se att de mejeriprodukter som upphandlas här i kommunen lever upp till den svenska 

djurskyddslagstiftningen, och att kommunen säkerställer att de mejeriprodukter som serveras kommer från kor som 

har fått gå ute och beta. 

För mig och många andra invånare är det viktigt att mjölkkorna och de andra livsmedelsproducerande djuren har en 

bra välfärd. I en konsumentundersökning gjord av YouGov på uppdrag av World Animal Protection 2012, svarade 94 

% att de anser att alla mjölkkor bör ha tillgång till bete under åtminstone den varma delen av året, och 78 % att kors 

välfärdsbehov inte kan tillgodoses om de hålls permanent inomhus. Forskningen visar att utevistelse och bete ger de 

bästa förutsättningarna för en god hälsa och välfärd hos kor. Djuren får motion och kan röra sig på ett naturligt sätt. 

Betande djur bidrar dessutom till den biologiska mångfalden genom att betet skapar en miljö som är livsviktig för 

många växter och djur. 

Från politiskt håll behövs tydliga direktiv att välja livsmedel med så höga djurskyddsstandarder som möjligt i de 

upphandlingar som görs. Detta genom att till exempel välja ekologiska råvaror och minska andelen importerade 

mejeriprodukter som ost, där råvaran kommer från kor som till skillnad från i Sverige inte har fått vara ute på bete. 

Som sagt, mitt förslag är: Att vår kommun bör gå i bräschen och ställa krav på de mejeriprodukter som köps in -

dessa måste komma från kor som hålls enligt den svenska djurskyddslagens standarder och har tillgång till 

utevistelse. 

1 
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NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS§ Dnr KK15/406 

Svar på medborgarförslag att bygga om rondellen vid norra infarten 

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2015 06 09 av              . Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att 
rondellen (Lennings väg, Svärtavägen och Brandkärrsvägen) är betydligt 
tyngre trafikerad än tidigare samt att Stockholmsvägen bör anslutas till 
rondellen för minskad köbildning. Stockholmsvägen är den närmaste och 
därmed mest miljövänliga sträckningen till handeln i området. 

Ärendet har beretts hos Bygg- och tekniknämnden som behandlat det vid 
sammanträde 2015 09 22. Av yttrandet framgår att norra infarten är högt 
prioriterad av Nyköpings kommun. Det är Trafikverket som ansvarar för 
huvuddelarna av vägnätet i området och för närvarande samplanerar 
kommunen och Trafikverket vilka åtgärder som är lämpligast för att 
säkerställa både tillgänglighet och säkerhet. I kommunens plan för 
infrastrukturåtgärder är området prioriterat för kapacitetshöjande åtgärder. 

Vilka åtgärder som är aktuella är dock för tidigt att uttala sig över varför 
medborgarförslaget föreslås avslås. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget samt 

att därmed anse det besvarat. 

Utdragsbestyrkande 



(jJ Nyköping 
Kommunledningskansliet 

Tjänsteskrivelse 

Datum 
2015-10-12 

Kommunstyrelsen 

Dnr 
KK15/406 

NYKOPl1\!GS KO1\/irvillf\l 
Kommunstvrelsen 
l\ommunk6ntornt 

Dnr ... tS.�J.� __½,9,�··············:

Svar på medborgarförslag om att bygga om 

rondellen vid Nyköpings norra infart 

Bakgrund 

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2015 06 09 av             . Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att 
rondellen (Lennings väg, Svärtavägen och Brandkärrsvägen) är betydligt 
tyngre trafikerad än tidigare samt att Stockholmsvägen bör anslutas till 
rondellen för minskad köbildning. Stockholmsvägen är den närmaste och 
därmed mest miljövänliga sträckningen till handeln i området. 

Ärendet har beretts hos Bygg- och tekniknämnden som behandlat det vid 
sammanträde 2015 09 22. Av yttrandet framgår att norra infarten är högt 
prioriterad av Nyköpings kommun. Det är Trafikverket som ansvarar för 
huvuddelarna av vägnätet i området och för närvarande samplanerar 
kommunen och Trafikverket vilka åtgärder som är lämpligast för att säkerställa 
både tillgänglighet och säkerhet. I kommunens plan för infrastrukturåtgärder är 
området prioriterat för kapacitetshöjande åtgärder. 

Vilka åtgärder som är aktuella är dock för tidigt att uttala sig över varför 
medborgarförslaget föreslås avslås. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget samt 

att därmed anse det besvarat. 

Postadress 
Nyköpings kommun 
611 83 NYKÖPING 

Besöksad ress 
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 



Dnr KK15/406 2/2 

�ig,:1 
Kommundirektör 

Kanslichef 

Beslut till: 

2015-10-12 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Bygg- och tekniknämnden 15-09-22

BTN § 151 Dnr BTN 15/80 

NYKÖPINGS KOMMUN 
Kommun�tyrelsen 
Kornmun Kontorot 

Dnr ....... f .t..!?. ... ff.. qf ......

Yttrande över medborgarförslag angående att bygga om rondellen som 

inkluderar Lennings väg, Svärtavägen och Brandkärrsvägen till tvåfilig 

rondell samt inkludera Stockholmsvägen i densamma 

Bygg- och tekniknämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att yttra 

sig över ovanstående medborgarförslag. Nämnden har inhämtat synpunkter 

från Tekniska divisionen i sitt yttrande. 

Trafiksituationen vid norra infarten till Nyköping är också högt prioriterad av 

Kommunen och behov finns att genomföra flera olika åtgärder och 
infrastrukturinvesteringar. 

Att hitta en lösning av trafiksituationen i det aktuella området är inte enbart 

av ett stort kommunalt intresse utan har även ett regionalt intresse i och med 
att Trafikverket är ansvarig för huvuddelarna av vägnätet i området. För 
närvarande sker planeringen tillsammans med Trafikverket för att hitta 
lämpliga åtgärder för att säkerställa tillgängligheten och säkerhet i området 

När och vilka åtgärder som ska genomföras är ännu inte fastställt. Förslag till 
åtgärder finns medtagna i kommunens plan för infrastrukturåtgärder. 
Föreslagna åtgärder omfattar bland annat genomförande av en 
åtgärdsvalsstudie för hela östra infarten och kapacitetshöjande åtgärder i 

den omnämnda cirkulationsplatsen. 

Bygg- och tekniknämnden håller med förslagsställaren om att en ombyggnad 

bör genomföras för att få en säkrare trafiksituation. I och med det arbete som 
pågår tillsammans med Trafikverket ser Nämnden att trafiksituationen i 
området kommer att förbättras inom en snar framtid. 

Inlägg i ärendet görs av Kent Gustafsson (C). 

Gatuchef Magnus Pirholt och Plan- och naturchef Henrik Haugness svarar 
på en fråga. 

Ytterligare inlägg i ärendet görs av Tommy Jonsson (M) och Carl-Åke 
Andersson (S) och Lars Nordquist (S). 

Utdragsbestyrkande 
C",-,,,., ,, /l 4 
' . .



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Bygg- och tekniknämnden 15-09-22

Justerandes signatur 

BTN § 151 Dnr BTN 15/80

Bygg- och tekniknämnden beslutar 

att anta tjänsteskrivelsen daterad 2015-09-03 som nämndens yttrande på
medborgarförslaget.

Beslut till: 

Kommunstyrelsen /
(KK15/406)

Handläggare: 

Tommy Carlsson
Nämndansvarig tjänsteman

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Bygg- och tekniknämnden 15-09-22

Plats och tid Stadshuset, tisdagen 22 september 2015, kl 14.00-14.55 

Ledamöter och ersättare Beslutande Ersättare 

Övriga deltagare 

Underskrifter 

Carl-Åke Andersson (S), ordf 
Karina Josevski (MP), 1 :e v ordf 
Christine Gilljam (S) 
lngegerd Quisth (S) 
Sören Viking (S) 
Håkan Johansson (V) 
Tommy Jonsson (M) 
Kent Gustafsson (C) 
Lars Lundqvist (KD) 
lnna Billnert (SD)§§140-144,146-154 
Kaj Nilsson (M) tj ers. 
Natalie Karlsson (C) tj ers.§ 145 

Lena Öden (S) 
Lars Nordquist (S) 
Elisabeth Sjödelius (S) 
Gunnar Åsell (MP) 
Thomas Lenninger (V) 
Tomas Ekermo Karlsson (FP) 

Jonas Andersson, Tommy Carlsson, Åsa Valdemardotter, Magnus Pirholt, Mats 
Lindberg, Maria Björk, Sara Rangensjö, Henrik Haugness, Hadar Nordblom och 
Synnöve Nyman 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

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

Organ 

Sammanträdesdatum 

Anslag uppsatt den 

Protokollet förvaras hos 

Underskrift 

Bygg- och tekniknämnden 

2015-09-22 

2015-09-28 

Samhällsbyggnad 

Sista dag för överklagande 2015-10-19

Datum för anslags nedtagande 2015-10-20

--�=--=--= ............. . 

Utdragsbestyrkande 

C /I Il 



(jJ Nyköping 
Nämndansvarig tjänsteman 
Tommy Carlsson 

Tjänsteskrivelse 

Datum 
2015-09-03 

Bygg- och tekniknämnden 

Dnr 
BTN15/80 :']_ 

Yttrande över medborgarförslag angående att 

bygga om rondellen som inkluderar Lennings 

väg, Svärtavägen och Brandkärrsvägen till tvåfilig 

rondell samt inkludera Stockholmsvägen i 

densamma 

Bygg- och tekniknämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att yttra sig 

över ovanstående medborgarförslag. Nämnden har inhämtat synpunkter från 

Tekniska divisionen i sitt yttrande. 

Trafiksituationen vid norra infarten till Nyköping är också högt prioriterad av 

Kommunen och behov finns att genomföra flera olika åtgärder och 

infrastrukturinvesteringar. 

Att hitta en lösning av trafiksituationen i det aktuella området är inte enbart av 

ett stort kommunalt intresse utan har även ett regionalt intresse i och med att 

Trafikverket är ansvarig för huvuddelarna av vägnätet i området. För 

närvarande sker planeringen tillsammans med Trafikverket för att hitta 

lämpliga åtgärder för att säkerställa tillgängligheten och säkerhet i området 

När och vilka åtgärder som ska genomföras är ännu inte fastställt. Förslag till 

åtgärder finns medtagna i kommunens plan för infrastrukturåtgärder. 

Föreslagna åtgärder omfattar bland annat genomförande av en 

åtgärdsvalsstudie för hela östra infarten och kapacitetshöjande åtgärder i den 

omnämnda cirkulationsplatsen. 

Bygg- och tekniknämnden håller med förslagsställaren om att en ombyggnad 

bör genomföras för att få en säkrare trafiksituation. I och med det arbete som 

pågår tillsammans med Trafikverket ser Nämnden att trafiksituationen i 

området kommer att förbättras inom en snar framtid. 

Postadress Besöksadress 

Nyköpings kommun Stadshuset 

Nämndansvarig tjänsteman 

611 83 NYKÖPING 

Tfn 0155-248633 

Mob 073-426 85 68 

Fax 

tommy.carlsson@nykoping.se 

Org nr 21 20 00-29 40 

Bg 619-03 42 

kommun@nykoping.se 

www.nykoping.se 



Dnr BTN15/80 

Förslag till beslut 

Bygg- och tekniknämnden beslutar 

att anta tjänsteskrivelsen daterad 2015-09-03 som nämndens yttrande på 
medborgarförslaget 

� //
·To��
Nämndansvarig tjänsteman 

Beslut till:

Kommunstyrelsen (KK15/406} ✓ 

J,}� 
Åsa Valdemardotter 

Nämndansvarig tjänsteman 

2/2

2015-09-03 



Nyköpings Kommun 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

server@nykoping.se 
den 22 maj 2015 01 :16 
Nyköpings Kommun 
medborgarförslag 

Beslut: Beslutar att bygga om rondellen som inkluderar Lennings väg, Svärtavägen och Brandkärrsvägen till tvåfilig 
rondell samt även inkludera Stockholmsvägen som en anslutning i densamma. 
Motivering: Denna rondell trafikeras nu betydligt tyngre än förr då Nyköpings befolkning har ökat och fler attraktiva 
butiker flyttat till området. Stockholmsvägen bör också anslutas till rondellen för att öka trafiksäkerheten och 
minska de långa köer som uppstår på densamma. Tusentals boende i Östra Brandkärr, Östra Villastaden och Östra 
Centrum har Stockholmsvägen som närmsta och därmed miljövänligaste transportsträcka till shoppingområdet. 
Narvaro: närvara 
Ort_och_datum: Nyköping 2015-05-22

1 

I 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

KS§ Dnr KK15/5 

Delegationsärenden 

Förteckning över beslut fattade på delegation av: 

Nr Från Innehåll Dnr 
1 Chef Räddning och Anst.avtal x 8, tf. funktionschef , KK15/5:161 

Säkerhet anslutningsavtal autolarm x 2, egen 
uppsägning, kontoansökan Din-X, 
RoS15/1:29 

2 Chef division Social Tillsv.anst. enhetschef KK15/5:163 
Omsorg 

3 Säkerhetssamordnare Beslut skadeståndsersättning; KK15/5:164 
avslå x 4, bevilja x 5, KSK15/1 

4 Chef Förteckning försäljning eller förvärv KK15/5:165 
Samhällsbyggnad av fastighet/tomträtt, bostadsrätt 

mm till ett högsta belopp om 
50 BB/gång 150629-150731 

5 Chef Förteckning försäljning eller förvärv KK15/5:166 
Samhällsbyggnad av fastighet/tomträtt, bostadsrätt 

mm till ett högsta belopp om 
50 BB/gång 150801-150930 

6 Chef Förteckning nyttjanderätt, arrende, KK15/5:167 
Samhällsbyggnad servitut, tomträtt mm 150629-

150731 

7 Chef Förteckning nya avtal nyttjanderätt, KK15/5:168 
Samhällsbyggnad arrende, servitut, tomträtt mm 

150801-150930 

8 Chef Förteckning delegationsbeslut KK15/5:169 
Samhällsbyggnad gällande rätt till skolskjuts 150901-

150930, avslås x 33, beviljas x 210 

9 Tf. Chef division Tillstånd utlandsresa Skottland, KK15/5:170 
Barn Utbildning Kultur delta i GAP Seminar 2015, 

NG15/7:17 

10 Chef Tillsv.anst. nämndansvarig KK15/5:171 
Beställarkontoret tjänsteman Vård- och 

omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS § 

Nr 
11 

12 

13 

14 

Från 
Chefsjurist 

Chef division 
Social Omsorg 

Tf. chef division 
Barn Utbildning 
Kultur 

Chef Tekniska 
divisionen 

Dnr KK15/5 

Innehåll 
Tillstyrkande av antagande till 
allmänna hemvärnet 

Tillsv.anst. undersköterska 

Tillstånd utlandsresa England 

Anställning x 11 diverse personal, 
rekryteringsuppdrag Proffice 

Dnr 
KK15/8:13 

KK15/5:172 

KK15/5:173 

KK15/5:174 

15 Tf. Chef division Tillstånd utlandsresa Surrey, tillstånd KK15/5: 175 
Barn Utbildning utlandsresa England 
Kultur 

16 Chef Tilldelning "Renhållningsfordon" 
Upphandling 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

KK15/455:13 



NYKOPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

KS§ Dnr KK15/2 

Anmälningsärenden 

Nr Från Innehåll Dnr 
1 Samordningsförbundet Sammanträde 2015-09-15 KK15/15:5 

RAR Sörmland 

2 Samhällsbyggnad Förslag tillägg detaljplan P37-3 Postlista 
Plan- och Grävlingen 1-5 och Vesslan 1, 
naturenheten Öster, Nyköping, BTN15/40 

3 Nyköpingshem AB Sammanträde 2015-09-10 KK15/36:11 

4 Linda Kerekes Överklagande skolskjuts KK15/2:107 

5 Sören Hedengren Överklagande skolskjuts KK15/2:109 

6 KS utskott för miljö Sammanträde 2015-08-27 KK15/2:110 

och social 
sammanhållning 

7 Nyköping Oxelösunds Sammanträdet 2015-09-23 KK15/11:2 

gemensamma 
servicenämnd 

8 Landstingsstyrelsen Utdrag protokoll 2015-09-01 KK15/587:1 

Mobila trygghetslarm med GPS 

9 Jesper Halwar Överklagande skolskjuts KK15/2:111 

10 Förvaltningsrätten DOM mål nr 6401-15, 6423-15 KK15/2:112 

Linköping skolskjuts 

11 Samhällsbyggnad Förslag ny detaljplan Postlista 
Plan- och Gumsbacken 16 samt del av 
naturenheten Högbrunn 1 :8, Gumsbacken, 

Nyköping, BTN14/135 

12 Kultur- och Utdrag protokoll 2015-10-07 KK15/586:5 

fritidsnämnden Bidrag till LitterArt Gästabud i 
Nyköping 16-18 oktober 2015, 
KFN15/51 

13 Anhörig rådet Sammanträde 2015-09-21 KK15/44:4 

14 Handikapprådet Sammanträde 2015-09-16 KK15/45:5 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-10-26 

Justerandes signatur 

KS§ 

Nr Från Innehåll 

Dnr KK15/2 

15 Pensionärsrådet Sammanträde 2015-09-25 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

Dnr 

KK15/46:7 
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