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Tjänsteskrivelse Dnr 
KK19/177 

Kommunledningskansliet, Sekretariat Datum 
2019-03-07 

Kommunstyrelsen 

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 

Förberedelse för byte av Styrmodell 

Bakgrund 

En kommuns förvaltning behöver utvecklas i takt med dess omgivande 

samhälle. Nyköpings kommun har sedan 1992 arbetat efter en beställare- 

utförarstyrmodell.  

Sedan modellen infördes i Nyköping har stora förändringar skett. Det råder ett 

ökat intresse för valfrihet mellan olika leverantörer, för ekonomi och kvalitativa 

resultat, för digitalisering samt för ledarskap. Även den statliga styrningen har 

ökat samtidigt som kommuner har allt fler lagar att förhålla sig till. Till bilden 

hör att medborgarnas förväntningar på servicen har ökat. Förändringarna 

ställer såväl nya som förändrade krav på en kommun.  

För att en styrmodell ska fungera krävs en god kunskap om modellen och en 

gemensam tolkning av hur modellen fungerar. I Nyköping har framförts från 

såväl politiskt- som tjänstemannahåll att dagens styrmodell inte fungerar på 

avsett sätt. Modellen upplevs som komplex och otydlig. Detta riskerar bland 

annat att leda till att tjänstemän gör avvägningar av strategisk och principiell 

betydelse medan politiken går in i enskilda ärenden och i frågor av 

förvaltningskaraktär. Vidare har målstyrningen varit svår att tillämpa på grund 

av svårigheten att formulera klara mål. Det har i revisionsgranskningar också 

riktats kritik mot kommunstyrelsen för att styrningen inte är tydlig. 

Det finns självklart delar i kommunen som fungerar bra. Det är viktigt att ta 

lärdom av och vårda dessa delar.  

Den bild som växer fram visar att det finns övergripande problem i styrningen 

och organisatoriska svagheter som riskerar att negativt påverka effektiviteten 

och produktiviteten inom kommunen. Detta behöver tas på stort allvar; inte 

minst mot bakgrund av de ekonomiska utmaningar som Nyköpings kommun 

står inför. Det behövs en modell, bättre anpassad för idag, för en effektivare 

och tydligare kommunal organisation. 

Flera kommuner har under senare år sett behov av att ändra i sin 

organisation, styrning, ledning och sina arbetssätt. Den samlade bedömningen 

är att förändringar även bör ske i Nyköping. 
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Dnr KK19/177 2/2 

2019-02-15 

Förslag 

En extern konsult ges i uppdrag att utvärdera Nyköpings kommuns styrmodell. 

I uppdraget ska även ingå att föreslå en modell som adresserar de brister som 

konsulten identifierar i dagens system och som erbjuder ett system som ger 

grund för en effektivare och tydligare kommunal organisation.  Konsulten ska 

tillämpa ett arbetssätt där politiker och tjänstemän blir medskapande. På så 

sätt ska arbetet ge grund för ett aktivt och gemensamt ansvarstagande, en 

samverkan över gränser samt för en gemensam förståelse för hur kommunen 

fungerar. Slutligen ska, som en grund för de förslag som lämnas, en 

kartläggning göras av vilka lösningar och lärdomar andra jämförbara 

kommuner har gjort. 

En styrgrupp bestående av politiker bör inrättas som stöd vid upphandlingen 

och för en god och bred politisk förankring under konsultens uppdragstid.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till tf kommundirektör att upphandla en konsult för genomförandet 

av ovan beskrivna uppdrag, 

att finansiering sker ur kommunstyrelsens ofördelade medel, 

att inrätta en styrgrupp bestående av gruppledarna samt, 

att konsulten ska lämna en slutredovisning senast den 31 december 2019. 

Anna-Karin Lindblad 

Tillförordnad kommundirektör 

Peter Knutsson 

Biträdande tillförordnad 

kommundirektör 

Beslut till: 
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Finansiering av sammanhållet integrationsarbete 

Bakgrund 

Under 2018 inleddes ett kommunövergripande och sammanhållet 

integrationsarbete som leds av Räddning och säkerhet tillsammans med 

Beställarkontoret.  

Ett sekretariat har bildats genom ett samarbete mellan ovan nämna 

verksamheter för samordning av uppdrag och framtagande av 

beslutsunderlag. Sekretariatet involverar i sin tur andra berörda verksamheter 

genom kontaktpersoner. Det sammanhållna arbetet har resulterat i en strategi 

med fyra prioriterade områden: 

• Det offentliga rummet

• Skapa samlingsplatser

• Satsning på skolan

• Arbeta med förutsättningar för individer

Nyköpings kommun har, med strategin som grund, ansökt och beviljats ett 

statligt bidrag från Tillväxtverket om 9 miljoner kronor för 2018. Detta bidrag 

har utbetalats. Nyköpings kommun har även fått ett förhandsbesked om att 

kommunen skulle beviljas ett bidrag om 9 miljoner kronor för 2019 samt 9 

miljoner kronor för 2020.   

Kommunstyrelsen beslutade i november 2018 (Dnr KK 18/673) att, som ett 

första steg i genomförandet av strategin, ge följande uppdrag.  

1. Samhällsbyggnad fick ett uppdrag att påbörja en analys av de fysiska

förutsättningarna för att utveckla området Brandkärr med koppling till

Marieberg, Stenbro och Ekensberg.

2. Beställarkontoret fick ett uppdrag att arbeta fram och tillämpa en

ordning för prövning och beviljande av bidrag till det civila samhället.

3. Räddning och säkerhet fick uppdraget att vidta trygghetsskapande

åtgärder i det offentliga rummet.
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 Dnr KK19/178 2/2 
 

 2019-02-20 
 

 

Ovan nämnda uppdrag finansierades av det statliga bidraget för 2018.   

Det saknas dock i dagsläget ett besked om de statliga bidragen för 2019 och 

2020 kommer att betalas ut. Bakgrunden är förändringar i den statliga 

budgeten. För att arbetet inom ramen för strategin ska kunna fortsätta krävs 

därför ny finansiering för följande. 

Uppdraget som genomförs av Samhällsbyggnad är inlett och analyserna är 

delvis finansierade under 2018. Sammanställande av en rapport kvarstår dock 

och behöver finansieras under 2019. 

Sekretariatet är en framgångsfaktor för ett sammanhållet och strukturerat 

arbete inom området. En pensionsavgång inom sekretariatet under våren gör 

att ett beslut om återbesättning behöver fattas. Aktuell tjänst har hittills 

finansierats via balanskontot men avsikten var att tjänsten fortsättningsvis 

skulle ha finansierats genom det statliga bidraget från Tillväxtverket.  

Andra exempel på åtgärder som kräver finansiering är ett stöd till det civila 

samhället, åtgärder inom skolan samt satsningar på ökad trygghet i det 

offentliga rummet. 

Förslag 

För att möjliggöra ett fortsatt arbete enligt upparbetad plan med ett 

sammanhållet integrationsarbete och verkställande av nya uppdrag föreslås 

att 4 000 tkr avsätts från Balanskonto 24989 (S-bidragsskuld ny flykting). 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

att avsätta 4 000 tkr från Balanskonto 24989 (S-bidragsskuld ny flykting) för 

arbetet med kommunens strategi för ett sammanhållet integrationsarbete. 

 

Anna-Karin Lindblad 

 

Tillförordnad kommundirektör  
  

 Peter Knutsson 

 Biträdande tillförordnad 
kommundirektör 

 

Beslut till: 
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