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Måndagen den 18 maj 2020, Stadshuset, sal A kl. 13.30 
 
Med anledning av rådande situation gällande Covid-19/Coronaviruset kallas 
endast ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen till sammanträdet. I övrigt 
uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma 
vid sjukdom, även vid lindriga symptom.  
 
Kommundirektören informerar 
 
Verksamhetsuppföljning per april  
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGEÄRENDEN 
 
1 Årsredovisning för Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund 

 
- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag NOVF 
- Årsredovisning  

 

KK18/729 

 
KOMMUNSTYRELSEÄRENDEN 
 
1 Yttrande över kompletterande samråd för nya 130 kV kraftledningar 

mellan Hedenlunda och Kottorp 
 

- Tjänsteskrivelse och förslag till yttrande skickas ut separat 
- Samrådsunderlag 

 

KK19/456 

2 Tillköpsbeställning till Region Sörmland avseende kollektivtrafik inför 
trafikår 2021  
 

- Tjänsteskrivelse  
- Prövning av barnets bästa 

 

KK20/233 

3 Investering: Åtgärder i Horsvik inom ramen för LONA-projekt 
 

- Tjänsteskrivelse  
 

KK18/396 

4 Markanvisningsavtal med Enviro Studentbostäder AB för del av 
fastigheten Högbrunn 1:5, kvarteret Goliath, Hemgården 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Förslag till markanvisningsavtal 

 
 

KK20/334 
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5 Investering: Installation av heltäckande brandlarm på Träffen 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Prövning av barnets bästa 

 
 

KK20/336 

6 Investering: Anpassning av ventilation i vilrum på 6 st förskolor 
 

- Tjänsteskrivelse 
 
 

KK20/337 

7 Svar på medborgarförslag om att barn som har rätt till 15 timmars 
gratis barnomsorg även ska ha det i pedagogisk omsorg 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag Barn- och ungdomsnämnden 
- Medborgarförslag 

 
 

KK17/596 

8 Svar på medborgarförslag att installera belysning vid gång- och 
cykelvägen längs Örstigsleden från Arnörondellen 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag Bygg- och tekniknämnden 
- Medborgarförslag 

 
 

KK18/431 

9 Svar på medborgarförslag att inrätta ett utegym och en minigolfbana i 
Oppeby 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag Bygg- och tekniknämnden 
- Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 
- Medborgarförslag 

 
 

KK18/590 

10 Svar på medborgarförslag att planera och genomföra en klimatvecka 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Medborgarförslag 

 
 

KK19/282 

11 Svar på medborgarförslag om att Nyköpings kommun ska anordna 
Hållbarhetsdagar 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Medborgarförslag 

 
 

KK19/649 
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12 Svar på medborgarförslag om att Nyköpings kommun regelbundet 
informerar och upplyser medborgarna om pågående klimatkris  
 

- Tjänsteskrivelse 
- Medborgarförslag 

 
 

KK19/643 

13 Svar på medborgarförslag att Nyköpings kommun ska gå med i 
Klimatkommunerna 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Medborgarförslag 

 
 

KK19/663 

14 Delegationsärenden 
 
 

KK20/5 

15 Anmälningsärenden KK20/2 
 
 
 
 
 
Urban Granström  Therese Larsson 
Ordförande  Sekreterare 
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KS §             Dnr KK18/729 
 

Årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund (NOVF) 
2019 

Sammanfattning 

Årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2019 har 
upprättats och behandlats av förbundets direktion. Fullmäktige i Nyköping 
och Oxelösunds kommuner ska därefter fastställa årsredovisningen, inför att 
frågan om ansvarsfrihet ska behandlas.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 
2019.  
  



 
Kommunledningskansliet, 
Sekretariat 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-05-04 

Dnr 
KK18/729 

   
   
  
 
 
 
 Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset  Fax 0155-24 83 30  BG 619-0342 
611 83  NYKÖPING  kommun@nykoping.se www.nykoping.se 

Årsredovisning för Nyköping Oxelösunds 
vattenverksförbund (NOVF) 2019 

Sammanfattning 
Årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2019 har 
upprättats och behandlats av förbundets direktion. Fullmäktige i Nyköping och 
Oxelösunds kommuner ska därefter fastställa årsredovisningen, inför att 
frågan om ansvarsfrihet ska behandlas.  

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 
2019.  

 

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i 
enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning 
av barnets bästa.  
 
En prövning av barnets bästa har genomförts. 
 
Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt 
prövningen.  

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

mailto:kommun@nykoping.se
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NOVF 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 lämnar härmed följande 
berättelse över förvaltningen räkenskapsåret 2019. 
 
Historik 
1960 bildades Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund, NOVF, av Nyköpings- och 
Oxelösunds kommun. Förbundet producerar och levererar vatten till kommunerna.  
 
Organisation 
NOVF drivs genom en av de båda kommunerna tillsatt Förbundsdirektion. 
Förbundsdirektionen består av fem ledamöter, varav tre från Nyköpings kommun och två från 
Oxelösunds kommun, samt lika många ersättare från respektive kommun. 
 
Direktionen köper in tjänster till verksamheten. I första hand används tjänster från 
Nyköpings kommun. Under 2019 har tjänsterna som köps in bestått av verksamhetschef 
sekreterare, ekonom, registrator en driftansvarig samt drift- och beredskapspersonal. 
Lönehantering, ekonomi- och kassafunktion sköts av Nyköpingskommuns 
ekonomiavdelning.  
Även andra tjänster i olika omfattning har köpts in från Nyköpings kommun som t.ex. 
mätingenjör, processingenjör och arkiveringsrådgivning. 
 
 
Direktion 
Direktionen har utsetts av kommunernas fullmäktige för 20190101 – 20221231 och utgörs av 
 
för Nyköping  
Ordinarie Ersättare 
Carl-Åke Andersson (S) Ordförande Ylva Franzén   (MP)  
Linda Forså (S) Eva Andersson (C) 
Tommy Jonsson (M) Lars Lundqvist  (KD  
   
 
för Oxelösund 
Tommy Karlsson (S) vice Ordförande Inge Ståhlgren     (S) 
Stefan Andersson (M) t.o.m  20190515 Tapio Helminen   (M) t.o.m 2090515 
Tapio Helminen (M) fr.om. 20190515 Stefan Andersson(M) fr.om.20190515 
 
 
Revisorer har utsetts av kommunernas fullmäktige för 20190101 – 20221231 och utgörs 
av 
 
för Nyköping 
 
Ordinarie  Ersättare 
Göran Silfverling (L) Christer Gustavsson (S) 
 
för Oxelösund 
 
Ordinarie  Ersättare 
Eva Asthage (M) Mayvor Lundberg (S) 
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Verksamhet  
Högåsen, vid Larslund, är en grundvattentäkt som förses med tillskott av vatten genom uttag 
från sjön Yngaren, belägen ca 1 mil nordväst om Nyköping. Yngaren ingår i Nyköpingsåns 
vattensystem. Vattendomar finns för kontinuerligt uttag upp till 34 300 m3 vatten per dygn. 
Vatten tas från sjön Yngaren och från grundvattnet i Larslundsmalmen vid Högåsen. 
Under 2019 ligger medeluttaget ligger på 11 600 m3 vatten per dygn från Yngaren och  
13 200 m3 vatten per dygn från grundvattenbrunnarna vid Högåsen. 
 
Totalt levereras drygt 4,8 miljoner kubikmeter analyserat dricksvatten varje år till Nyköpings 
kommun och Oxelösunds kommun. 
 
Under 2019 togs beslut om en ny Förbundsordning och ett nytt Reglemente för Direktionen. 
Besluten togs i Kommunernas fullmäktige, då gavs även ett uppdrag åt Direktionen att 
säkerställa resurserför NOVFs verksamhet.  
 
Levererat vatten  
NOVF började leverera vatten år 1960. I tabellen nedan visas vatten som har förbrukats hos 
de båda kommunerna från år 1950-2019. 
 

 
 
Uppdrag 
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbunds uppdrag är att 
 
”Till låg kostnad och med hög säkerhet, leverera dricksvatten av hög kvalitet till 
Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun.” 
 
NOVF försörjer även enskilda abonnenter med råvatten eller dricksvatten, enligt särskilda 
avtal. 
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NOVF sköter drift, underhåller och förnyar: 
 

• Råvattenpumpstation och intagsledning vid Fyrsjö 1:2 i Nyköpings kommun. 
 

• Infiltrationsanläggning och vattenreningsverk vid Ullevi 4:1 och Sörby 4:1 i Nyköpings 
kommun. Dessa anläggningar benämns vattenverket Högåsen. 

 
• Brunnskomplex vid fastigheterna Ullevi 4:1 och Sörby 4:1 m.fl. fastigheter i Nyköpings 

kommun jämte förbindelseledningar mellan brunnskomplexen och vattenverket 
Högåsen. 

 
• Pumpstationen Väderbrunn vid fastigheten Ullevi 4:4 och Ullevi 2:5 m.fl. fastigheter i 

Nyköpings kommun med till pumpstationerna tillhörande brunnar och ledningar från 
dessa. 

 
• Råvattenledning från pumpstationen Fyrsjö till vattenverket Högåsen.  

 
• Renvattenledningarna från vattenverket Högåsen till pumpstationen Väderbrunn.  

 
• Renvattenledningarna från pumpstationen Väderbrunn till ventilkammare Minninge. 

 
•  Renvattenledningarna från ventilkammare Minninge till Hemgården i Nyköping. 

 
• Renvattenvattenledning från ventilkammare Minninge till Stavstubacken samt mellan 

Källstugan och Palmtorp. Ventil- och mätkammare vid Palmtorp. 
 

• Pumpstation på fastigheten Mjölkflaskan 5, Nyköping, vid f.d. Fruängens vattentäkt. 
 
 
Mål för verksamheten 
 
Enligt kommunallagen ska ett kommunalförbund redovisa verksamhetsmässiga och finansiella 
mål för att uppnå god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Nedan redovisas de 
mål som sattes upp för verksamheten för år 2019. Målen följs upp i samband med delårs- och 
årsbokslut. 
NOVF följer vattentjänstlagen. 
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Mål 2019: 
 
 Mål Aktivitet       Uppföljning           Kommentar 
 
Ekonomi i balans 0-resultet Resultaträkning Målet uppfyllt 

 100 % egenfinansiering Vattenavgifter Målet är uppnått 

 Kostnadseffektiv 
verksamhet 

Total kostnad/levererat 
vatten ska inte överstiga 
5kr/m3 

Målet är uppfyllt 

God 
vattenkvalitet 

Utveckling av 
vattenprovtagning 

Provtagningsprogram 
utvecklas med avseende 
på krav och behov för 
kontroll av råvatten och 
dricksvatten 

Målet är uppnått 

Ökad 
leveranssäkerhet 

Etablera 
reservvattentäkt 

Rapportering till 
Direktionen om 
fortlöpande arbete 

Målet är uppnått 

 Förnyelse 
huvudvattenledningar 

 
Förnyelse av 
huvudvattenledningar 
planeras att i genomsnitt 
ske med 2 % per år 

Målet är uppnått 

Utveckling av 
mål Direktionsdag Verksamhetsplan 2020 Målet är uppnått 

Underhållsplan Planerade arbeten 
utförs Klart/Fördröjt Målet är uppnått 

Investeringsplan Utredningar utförs så att 
planen kan följas Utfall bokslut Målet är uppnått 

 
 
Måluppfyllnad 
Ekonomi i balans 
Det övergripande målet för kommunala verksamheter är ”god ekonomisk hushållning”. NOVF 
arbetar med det genom en budget som tar hänsyn till kommande underhållsbehov och 
investeringsbehov.  
Verksamheten arbetar långsiktigt och vid behov höjs vattentaxan för att klara drift, underhåll 
och avskrivningar för investeringar. 
Enligt vattentjänstlagen ska VA verksamheten bära sina egna kostnader och vara själv 
finansierat via vattentaxan. Verksamheten gör ett resultat på 5,7 mnkr, vilket medför att 
målet är uppfyllt.  
Enligt vattentjänstlagen ska en VA verksamhet arbeta med ett – eller + resultatet under 
en tre års period. Årets positiva resultat kommer att användas för kommande 
investeringsbehov i ny reningsprocess. Detta är enligt budgetarbetet där en avsättning 
av 2019 års resultat planerats för att möta de kommande kostnadsökningarna i samband 
med investeringen av den nya reningsprocessen.  
 
Egenfinansiering 100 % 
Förbundet behöver inte ekonomiskt tillskott från medlemmarna utöver vattenavgifterna. 
Tidigare lånade pengar är en finansiering av likvida medel och de har varit tillräckligt för att 
klara drift och investeringar under året.  
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God vattenkvalitet 
Vattenprov 
Provtagningar för att kontrollera vattenkvalitén är styrd av Livsmedelverkets regelverk för det 
vatten som levereras från Högåsens vattenverk. Utöver detta tillkommer provtagning av 
råvattnets olika steg för att få kontroll på produktionen och för att få bättre förståelse för hur 
reningen i åsen fungerar. Ett undersökningsprogram finns framtaget för samtlig provtagning 
inom verksamheten. Programmet sträcker sig från 2019 till 2023 och är fastslagen av 
kontrollmyndigheten. 
Vattenkvalitén på utgående dricksvatten har vid majoriteten av provtagningarna uppfyllt kraven 
för tjänligt vatten enligt Livsmedelsverket SLVFS 2001:30. Vid ett tillfälle har något förhöjda 
halter av Odlingsbara mikroorganismer uppmätts, vilket gett bedömningen tjänligt med 
anmärkning. Detta provet följdes upp och visade då på tjänligt dricksvatten. Järnhalterna i 
utgående dricksvatten har legat relativt högt i år med flera värden precis runt tjänligt med 
anmärkningsgränsen. Ett av två prov visade på förhöjd halt av α-aktivitet i utgående 
dricksvatten. Inga av proven tagna hos användare i Nyköping och Oxelösunds kommuner har 
visat på förhöjda halter av α-aktivitet. Fortsatt provtagningen enligt undersökningsprogrammet 
behövs för att kunna se trender och utvärdera resultaten. 
 
NOVF ser att de manganhalter som lämnar Högåsens vattenverk kan ge problem längre ned i 
distributionskedjan varför det är viktigt att fortsätta med att hitta en process som minskar 
halterna av framförallt mangan men även järn i vattnet. 
 
Ökad leveranssäkerhet 
Etablera ny reservvattentäkt. 
Utredningar har under året utförts enligt planerna och området runt Husbymalmen är fortsatt 
av intresse att utreda vidare.  
 
Nya brunnar 
3 nya brunnar är igång i dricksvattenproduktionen och 2 nya förslag på lämpliga områden för 
nya brunnar har tagits fram. 
 
Fyrsjöledning 
Utredning gällande Fyrsjöledningen har under året pågått och i början av 2020 sker 
upphandling och avtalsskrivning gällande ledningsrätt. Ledningar till förbindelsepunkterna 
finns med i planeringen under budgetperioden. 
 
Framtidsplanering/utveckling av mål 
En direktionsdag hölls i mars när mål för verksamheten diskuterades inför budget och 
verksamhetsplan 2020.  
 
Underhållsplan 
Utveckling av underhållsplaner för att säkra upp krav på säkerhet och driftprocesser är 
genomfört enligt plan. Rensning och borttagning av gammal utrustning är genomförd. 
Infiltrationsdamm är utredd och planeras i samband med kommande investeringar för att få 
synergieffekter. 
Borttagning av gamla brunnsanläggningar har på grund av resursbrist skjutits till kommande 
år. 
 
Investeringsplan 
Investeringsplanen för 2019-2021 har under perioden följts men gått över årsplaneringarna på 
grund av resursbrist. Planerade resurser har inte kunnat tillhandahållas av kommunen så 
utredningar och upphandling gällande investeringsprojekten har tagit något längre tid än vad 
som satts i årsplaneringarna.  
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Sandtvätt 
Sandtvätten kommer att testköras under våren 2020. 

Förnyelse av vattenledningar 
Utredning ny råvattenledning från Fyrsjö till Högåsen pågår och anläggning av denna planeras 
under 2020, beroende på tillstånd och ledningsrätt. I budget 2019 planerades utredningarna 
vara klara och läggas till investering Förnyelse Fyrsjöledning. I och med att utredningarna 
fortsatt under 2019 har vi inte lagt ihop Investeringarna som planen i budget.   
 Nästa ledning som planeras för utredning är den som går mot Oxelösund från Minninge. 
Beroende på hur Ostlänken, kommunens projekt med resecentrum och vattenfallsdragning av 
elledningar kommer att påverka NOVFs anläggningar, kan prioriteringsordningen behöva 
ändras de närmaste åren. 
 
 
Säkerhetsutrustning Kameraövervakning 
Ett övervakningssystem med kameror är upphandlat och installerat under våren 2019. 
 

Investeringsprojekt 2019-2021.  

INVESTERINGAR 2019-2021
Ack utfall 
tom 2018

utfall tom 
20191231

Budget 
2019

plan 
2020 plan 2021

Total 
investerings
budget

UTREDNING JÄRN OCH MANGAN 283
NY RENINGSPROCESS 0 X
SANDTVÄTT 3 300 X X
UTREDNING FÖRNYELSE FYRSJÖLEDNING 942 980
FÖRNYELSE FYRSJÖLEDNING 62 X X X X
ÖKAD UTTAGSKAPACITET Ö8, V8,V9 3835
UTBYGGNAD RADIOKOMMUNIKATION 2029
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2018
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2019 157 X
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2020 X
PRIORITERAD LEDNING X X
KAMERAÖVERVAKNINGSSYSTEM 496 X X
LÅGRESERVOAR MED SUGLEDNING X X X

7 089 4 995 12 400 41 000 13 200 66 600  
 
Verksamheten följs upp genom följande nyckeltal 
 
NYCKELTAL 
 

 

 2016 2017 2018 2019 
Budget 

    2019 2020 
Budget 

Levererat dricksvatten 
till Nyköping, m3 

3 594 590 
 

3 343 520 3 449 030 3 400 000  3 299 894 3 400 000 

Levererat dricksvatten 
till Oxelösund, m3 

1 341 220 
 

1 325 510 1 443 600 1 400 000  1 447 649 1 400 000 

Elkostnad/m3 lev 
dricksvatten, kr/m3 

0,54 0,58 0,52 0,63 0,53 0,81 

Elförbrukning, kWh 3 250 254 3 406 197 3 064 428 3 400 000 2 911 140 3 400 000 

Elförbrukning/m3 
dricksvatten, kWh/m3 

0,66 0,73 0,63 0,71 0,61 0,71 

Soliditet %. Eget 
kapital/tot tillgångar 

40 50 46 46 50 25 
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Kommentarer nyckeltal 
 
Levererat vatten 
Totalt levererades 4 747 543 m3 under 2019, vilket var något mindre än budgetprognos på 
4 800 000 m3. Det medförde en lägre intäkt på 262 285kr. Det är svårt att exakt hamna på 
budgetprognosen när det gäller vattenleveransen men bedömningen är att vi hamnar runt 
prognosen även kommande år. 
 
Elförbrukningen  
Minskad förbrukning mot föregående år beror bland annat på minskat uppvärmningsbehov. 
Nya pumpar som installeras innebär mindre energiuttag. NOVF arbetar kontinuerligt med att 
trimma in anläggningen för optimal drift. 
 
 
Driftsredovisning 
DRIFTSREDOVISNING (tkr)        

    2015 2016 2017 Budget 
2018 

Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Utfall 
2019 Avvikelse 

Rörelseintäkter   13 139 16 373 23 431 24 100 24 520 24 100 23 898 -202 

Ränteintäkter   1 1 0 0 0 0 0 0 

Materialkostnader   -218 -348 -404,3 -680 -632,6 -1190 -450 740 

Främmande tjänster   -2693 -2948 -2 678 -6 850 -3 951 -6 170 -6 022 148 

Personalkostnader   -2 573 -2 606 -3 682 -4 293 -4 220 -4 350 -3 819 531 

Lokalkostnader   -179 -263 -179,18 -367 -177 -385 -196 189 

Energikostnader   -2 830 -2 612 -2 748 -3 000 -2 718 -3 000 -2 513 487 

Övriga kostnader   -1 310 -2 100 -2 349 -2 310 -1 810 -2 405 -2 204 201 

Avskrivningar   -2 582 -2 605 -2 541 -3 300 -2 562 -3 500 -2 770 730 

Nedskrivning - - -2 695 -1 478 0 0 0 0 0 

Finansiella intäkter   0 0 0 5 0 5 0 -5 

Räntekostnader   -340 -309 -241 -405 -177 -410 -238 172 

Resultat   415 -112 7 130 2 900 8 272 2 695 5 686 2 991 

 
 
 
Kommentarer driftredovisning 
NOVF lämnar ett överskott på 5,7 mnkr. 
 
NOVF utreder möjligheter att förbättra reningen av råvattnet genom att anlägga en ny 
reningsprocess, denna har utretts under tidigare år samt fortsätter att utredas under 
planperioden. En avsättning av 2019 års resultat görs för att möta de kommande 
kostnadsökningarna i samband med investeringen av den nya reningsprocessen.  
 
Intäkter 
Intäkterna är något lägre än budgeterat, p.g.a. lägre vattenleverans till Nyköpings kommun. 
 
 
Kostnader 
Materialkostnader – En del av det underhållsåtgärder som planerades för 2019, nedläggning 
av gamla brunnar, har inte genomförts p.g.a. Resursbrist, men påbörjas januari 2020.  
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De största kostnaderna i drift- och underhållsverksamheten är personal, elkostnader och 
servicearbeten. Dessa kostnader kan variera över åren beroende på hur mycket 
personaltimmar som Nyköpings kommun kan tillhandahålla, hur mycket arbetstid som går åt 
till investeringar samt vilka år som olika större servicearbeten utförs. 
 
Främmande tjänster – Verksamheten har utfört underhåll av dammarna då den planerade 
sandtvätten blivit försenad. 
 
Personalkostnader – Beställda antal resurstimmar från kommunen har inte kunnat levereras. 
 
Lokalkostnader – Lägre än budget pga. mindre snöröjning och planerat underhåll har skjutits 
framåt på grund av resursbrist.  
 
Energikostnader – lägre än budgeterat.   
 
Avskrivningar – Posten är längre än budgeterat och det beror på att aktiveringar av 
anläggningar har gjorts senare än planerat samt övergång till komponentavskrivningar.  
 
Utrangeringar- inga utrangeringar har gjorts i år.   
 
Räntekostnader – räntekostnaderna blev lägre p.g.a. den låga räntan under året och att nya 
lån inte behövts tas upp. 
 
Balanskravsutredning 
 
Balanskravsresultatet uppnås utifrån utfallet för 2019. Inga justeringar har gjorts. Överskottet 
från årets resultat har avsatts till nya investeringar avseende ny reningsprocess för 
kommande åren, enligt bilaga 1.      
 
Balanskravsresultat 2019 
Årets resultat enl RR 5 686 
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning, 0 
Realisationsförluster till följd av försäljning som står i 
överensstämmelse med god ekonomisk hushållning, 0 
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper, och 0 
Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper. 0 
Summa Balanskravsresultat 5 686 

 
 
Ekonomisk ställning 
Soliditeten visar på hur stor del av balansräkningen tillgångar som finansierats med eget 
kapital. Soliditeten uppgår till 50 % för 2019, (46 % 2018).  
Ökningen beror på att likvida medel har ökat med 6,1 mnkr samt ökade 
anläggningstillgångarna med ca 2,2 mnkr, medan det egna kapitalet ökat med 5,7 mnkr på 
grund av det positiva resultatet för året.  
 
NOVF:s totala anläggningstillgångar har ökat med 9 % motsvarande 2,2 mnkr, på grund av 
investeringar av sandtvätt, säkerhetsutrustning samt Fyrsjöledning.    
 
NOVF har ett långfristigt lån hos Nyköpings kommun på 20 mnkr. Ingen minskning av lånet 
har skett under året då det inte amorteras. Kommande år med hög investeringsbudget finns ett 
utökat lånebehov. Skuldsättningsgraden visar hur stor del av balansräkningens tillgångar som 
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finansierats med främmande kapital. Skuldsättningsgraden för NOVF ligger nu på 50% (54 %, 
2018). 
 
 

 
 
 
Den genomsnittliga upplåningsräntan har varit 1,2 % under år 2019 (0,9 % 2018). Den 
genomsnittliga räntebindningstiden har varit 1 månad då räntan bygger på Nyköpings 
kommuns genomsnittliga upplåningsränta per månad. Lånet löper tills vidare. 
 
 
Händelser av väsentlig betydelse 
 
Verksamheten har nedan några frågor som kan diskuteras utifrån en känslighetsanalys: 
 

• Vattenleveranser  
• Miljö och kvalitet 
• Säkerhet 
• Resurser behov av olika kompetenser 

Vattenleveranser 
Vattenpriset ska avspegla behovet för kommande intäkter, för att täcka underhåll och 
investeringar. När det gäller intäktsbehovet har olika scenarior beräknats baserat på 
avskrivningar och räntor för att få fingervisning om hur vattenpriset kan behöva förändras 
beroende på vilka beslut som tas gällande finansieringen. 
 
Intäkterna från vattenleveranserna har de senaste åren varit svåra att göra prognoser på, då 
det är många faktorer som spelar in. Vissa år får NOVF ett överskott, då kommunerna behöver 
betala för större vattenuttag. Andra år blir NOVF återbetalningsskyldig då kommunerna har 
haft ett lägre vattenuttag.  
 
Investeringarna som planeras ligger i investeringsplanen likaså prognoserna för dessa. 
Driftkostnaderna ses öka över tid i och med att reningsprocessen behöver utvecklas för att 
uppnå kraven gällande manganhalterna och en långsiktigt hållbar vattenproduktion och 
vattendistribution. 
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Miljö och kvalitet 
Ökade krav gällande miljö och kvalitet medför ökade kontroller av mark och vatten. Händelser 
som sker runt verksamheten kan påverka vattenkvalitet. 

Säkerhet                      
Säkerheten har varit i stort fokus de senaste åren. Under 2017 påbörjades en 
Nödvattenförsörjningsplan som drivs av Räddning och säkerhet. Båda kommunerna och 
NOVF ingår i arbetsgruppen. 
En vattenförsörjningsplan påbörjades av Länsstyrelsen under 2017. Det är en plan där alla 
kommuner i Södermanland kommer att ingå samt olika verksamheter. 
NOVF ser att dessa planer är mycket viktiga för kommunernas arbete med att säkerställa 
vattenförsörjningen kortsiktigt och långsiktigt. NOVF bidrar med de erfarenheter och 
kunskaper som finns gällande den vattenproduktion som finns idag samt pågående utredning 
gällande reservvatten. 
 
Väsentliga personalförhållanden 
NOVF köper in all personal från Nyköpings kommun.  
De är en stor risk för verksamheten att de personella resurserna inte går att få från Nyköpings 
kommun för kommande utvecklingsbehov av anläggningarna.  
NOVF kommer under 2020 titta på lösningar för att säkerställa resurser för verksamheten. 
 
 
Förväntad utveckling 
Prognosen för vattenleveransen är att den kommer öka de närmaste åren då 
befolkningen förväntas växa, nya fastigheter anläggs och ansluts inom NOVFs 
distributionsområde.  
Kraven på dricksvattenproducenterna ökar, både kontrollerna av råvatten, 
beredningsstegen och dricksvatten. 
 
Ostlänken, ny järnväg som planeras i regionen har stor påverkan på NOVFs 
anläggningar då den kommer passera vattenskyddsområdet likaså ligger 
huvudvattenledningarna i planerad järnvägsdragning. 
 
NOVF har tagit fram ett förslag till komponentavskrivning som kommer att påverka 
resultatet för 2019, främst då ledningarnas avskrivningstid ändras till 50 år. 
 
Kommande investeringsbehov vad gäller anläggande av reservvatten är en stor fråga som 
diskuterats med kommunerna, för att skapa rätt förutsättningar för etablering och distribution. 
NOVF har ett uppdrag att under 2020 återkomma med vidare förslag på lämpliga alternativ för 
reservvatten.  
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Utfall & Budget 
2019    

Utfall 2019-12-31 Budget 2019 
VERKSAMHETENS 
INTÄKTER    

Försäljning vatten 23 898 24 100 
 

   
VERKSAMHETENS 
KOSTNADER 

Produktion -13 221 -14 500 

Driftprojekt -1 983 -3 000 

Avskrivningar -2 770 -3 500 
 

   

FINANSIELLA INTÄKTER 0 5 

      

FINANSIELLA KOSTNADER  -238 -410 
 

   

ÅRETS RESULTAT 5 686 2 695 

Avsättning av resultat till ny 
reningsprocess                      -5 686 -2 695 

TOTALT 0 0 
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RESULTATRÄKNING    
    
Belopp i Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

     

Verksamhetens intäkter 1 23 898 24 520 

Verksamhetens kostnader 2,3 -15 204 -13 510 

Avskrivningar 4 -2 770 -2 481 

Verksamhetens nettokostnader  5 924 8 529 
     

Finansiella intäkter  0 0 

Finansiella kostnader 5 -238 -177 

Resultat före extraordinära poster  5 686 8 352 
     

Extraordinära intäkter/kostnader  - - 

Årets resultat  6 5 686 8 352 
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BALANSRÄKNING     
Belopp i Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader, mark och markanläggningar 7 48 492 47 607 

Inventarier 8 6 741 5 483 

Summa anläggningstillgångar  55 233 53 089 
     

Omsättningstillgångar     

Fordringar 9 15 533 17 670 

Kassa och bank  6 193 54 

Summa omsättningstillgångar  21 726 17 723 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  76 959 70 812 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

  2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL     

Ingående eget kapital 10 32 578 24 307 

Årets resultat 10 5 686 8 352 

Summa eget kapital  38 264 32 659 
     

     

     

Skulder     

Långfristiga skulder 11,12 20 000 20 000 

Kortfristiga skulder 13 18 695 18 154 

Summa skulder  38 695 38 153 
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  76 959 70 812 
     

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  Inga Inga 
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KASSAFLÖDESANALYS     
Belopp i Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 6 5 686 8 352 

Justering för avskrivningar 4 2 770 2 481 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 8 456 10 833 

     

+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga 
fordringar 9 2 137 -16 867 

+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 13 542 14 856 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 135 8 822 
     

Investeringsverksamheten     

Investering i markanläggningar och inventarier 7,8 -4 995 -7 054 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -4 995 -7 054 
     

Finansieringsverksamheten     

Koncernkontokredit  0 -1 717 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 -1 717 
     

ÅRETS KASSAFLÖDE  6 140 51 

Likvida medel vid årets början  54 3 

Likvida medel vid årets slut  6 193 54 
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Noter  
 
REDOVISNINGSPRINCIPER     
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning, 
rekommendationer från Svenska kommunförbundet och Rådet för kommunal 
redovisning vilket bl.a. innebär att:  
 
Förändrade redovisningsprinciper 2019.  
 
Komponentredovisning av anläggningstillgångar tillämpas från och med 2019 vid av 
byggnader, markanläggningar, tekniska anläggningar och inventarier, utifrån RKR-R4 
Materiella anläggningstillgångar.  
 
Det innebär att i anläggningen ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån 
bedömning av faktisk nyttjandetid. Modellen används även på befintliga anläggningar 
vid återanskaffning och vid tillkommande komponenter. 
 
Effekten på årets – och kommande års – avskrivningskostnad från den nya principen 
bör bli en minskade kostnad. För 2019 uppgår minskningen till ca 81 tkr. 
Komponentredovisning tillämpas på investeringar/anläggningstillgångar som tagits i 
bruk historiskt.  
 
Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya principen. 
 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
 
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.   
 - En investering klassificeras som en anläggningstillgång när den har en ekonomisk 
livslängd på minst tre år och en totalkostnad på lägst 20 tkr. Anläggningstillgångar 
redovisas till bokförda värden d v s anskaffningstillgångar minus verkställda 
avskrivningar och nedskrivningar. 
 
Avskrivningar 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs normalt för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. På tillgångar i 
form av mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Omprövning av 
nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som gör att det är nödvändigt, till 
exempel verksamhetsförändringar och teknikskiften. 
 
Från och med 2019 tillämpas komponentavskrivning, modellen används även på 
befintliga anläggningar vid återanskaffning och vid tillkommande komponenter. I tabell 
framgår intervall för nu tillämpade avskrivningstider samt kommunens 
rekommenderade avskrivningstider vad avser befintliga anläggningar, anskaffade till 
och med 2019. 
 
 
 
 



 
 

 17 

Avskrivningstider Anläggningar (år) 2018 2019 
Byggnad 33  

    - Stomme   50 
     - El  10 
Markanläggning 20-40 40-70 
Inventarier  10-20 5-20 

 

 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för 
värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. 
 
Komponentredovisning av anläggningstillgångar utifrån RKR-R4 Materiella 
anläggningstillgångar tillämpas från och med 2019 för byggnader, markanläggningar, 
inventarier och tekniska anläggningar vid nyanskaffning. Det innebär att i 
anläggningen ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån bedömning av 
faktisk nyttjandetid. Modellen används även på befintliga anläggningar och vid 
tillkommande komponenter.  
 
Kassaflödeanalys  
Kassaflödeanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.  
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NOTER  2019-12-31 2018-12-31 
 

    
Not 1 - Verksamhetens intäkter     

Va-intäkter  23 868 24 463 

Övriga rörelseintäkter  30 57 

Verksamhetens intäkter  23 898 24 520 
 

    
Not 2 - Verksamhetens kostnader     

Energikostnader  -2 513 -2 718 

Övriga externa kostnader  -8 774 -6 477 

Kostnader för personal (Inhyrd fr Nyk kom)  -3 016 -3 448 

Vattenverkschef   -625 -599 

Styrelse- & Årsarvode inkl arb.giv.avg  -173 -168 

Verksamhetens kostnader  -15 101 -13 410 
 
Not 3 - Ersättning till revisorer     

Lekmannarevisorer  5 5 

PwC  98 95 

Revisionskostnader  103 100 
 
 
Not 4 - Avskrivningar     

Avskrivningar  -2 770 -2 562 

Effekt av tillämpning av komponentavskrivning  0 81 

Avskrivningar  -2 770 -2 481 
 

    
Not 5 - Finansiella kostnader     

Räntekostnader  -238 -177 

Räntekostnader  -238 -177 
 

    
Not 6 - Årets justerade resultat enligt balanskrav    

Justering enligt balanskrav  0 0 

Årets resultat enligt RR  5 686 8 352 

Årets justerade resultat enligt balanskrav  5 686 8 352 
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NOTER  2019-12-31 2018-12-31 

Not 7 - Byggnader, mark och markanläggningar    

Byggnader     

Ingående anskaffningsvärde  11 051 11 051 

Ackumulerat anskaffningsvärde   11 051 11 051 
     

Ingående avskrivningar  -2 954 -2 391 

Årets avskrivning   -564 -335 

Effekt av tillämpning av komponentavskrivning    -229 

Ackumulerade avskrivningar  -3 518 -2 954 

Bokfört värde byggnader 
 

7 533 8 097 

 
    

Mark     

Ingående anskaffningsvärde  492 492 

Ackumulerat anskaffningsvärde  492 492 

Bokfört värde mark 
 

492 492 

 
    

Markanläggning     

Ingående anskaffningsvärde  63 351 57 176 

Årets investering  4 501 6 175 

Omklassificering  -1 609  

Ackumulerat anskaffningsvärde  66 242 63 351 
 

    
Ingående avskrivningar  -24 333 -23 083 

Årets avskrivning  

 

-1 442 -1 736 

Effekt av tillämpning av komponentavskrivning  0 486 

Ackumulerade avskrivningar  -25 775 -24 333 

Bokfört värde markanläggning 
 

40 467 39 018 

 
    

SUMMA Byggnader, mark och markanläggningar 48 492 47 607 
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NOTER  2019-12-31 2018-12-31 

Not 8  - Inventarier     

Inventarier     

Ingående anskaffningsvärde  15 721 14 842 

Årets investering  496 879 

Omklassificering  1 608 0 

Ackumulerat anskaffningsvärde  17 825 15 721 

      

Ingående avskrivningar  -10 238 -9 571 

Årets avskrivning enligt plan  -846 -491 

Effekt av tillämpning av komponentavskrivning  0 -176 

Ackumulerade avskrivningar  -11 084 -10 238 

SUMMA Inventarier  6 741 5 483 
 

    
Not 9 - Omsättningstillgångar     

Kundfordringar  15 057 15 580 

Redovisning moms  0 249 

Upplupna intäkter/ förutbetalda kostnader  476 1 571 

Övrigt  0 269 

Fordringar  15 533 17 670 
 

    
Not 10 - Eget Kapital     

Ingående eget kapital  32 578 24 307 

Årets resultat  5 686 8 352 

Effekt av tillämpning av komponentavskrivning    -81 

Eget kapital  38 264 32 578 
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NOTER    

Not 11 - Långfristiga skulder  2019-12-31 2018-12-31 

Nyköpings kommun  20 000 20 000 

Långfristiga skulder  20 000 20 000 
 

    

 
   

Not 12 - Nyköpings Kommun (koncernkontokredit)    

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till   17 000 17 000 

Utnyttjat kredit uppgår till  0 0 
 

    

Not 13 - Kortfristiga skulder     

Amortering på långfristigt lån  0 0 

Leverantörsskulder  749 1 178 

Upplupna kostnader  1 559 1 255 

Utgående moms  2 617 2 845 

Skatter  4 4 

Interimskuld IOF  13 765 12 871 

Kortfristiga skulder  18 695 18 154 
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Bilaga 1. Investeringsplan 2018–2030  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum 
 2020-05-18 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

KS §   Dnr KK19/456 
 
Yttrande över kompletterande samråd för nya 130 kV kraftledningar 
mellan Hedenlunda och Kottorp 
 
Förslag till beslut samt förslag till yttrande skickas ut separat.  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan till kompletterande samråd 
 

Kompletterande samråd för planerade nya 130 kV kraftledningar, i Flens, Katrineholms, Nyköpings 

och Oxelösunds kommuner, Södermanlands län. 

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om koncession (tillstånd) för två nya sambyggda  

130 kV luftledningar mellan Hedenlunda och SSAB i Flen, Katrineholm, Nyköping och Oxelösunds kommuner, 

Södermanlands län. På uppdrag av Sökanden har Rejlers anlitats för att vara behjälpliga under 

tillståndsprocessen. 

För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför 

koncessionsansökan har ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 24 § som även uppfyllde kraven 

för avgränsningssamråd genomförts under tidsperioden 27 maj till 26 juni 2019.  

Efter genomfört samråd valde Vattenfall Eldistribution att gå vidare med ett stråk (1B-1-1D). Inom detta stråk 

pågår arbetet med att finna en sträckning för de nya ledningarna. På vissa platser har Vattenfall Eldistribution 

bedömt att en mer lämplig sträckning finns utanför det valda stråket. 

Vi vill med detta brev bjuda in till skriftligt samråd om förslag till sträckning utanför det valda stråket och som 

berör er fastighet samt inhämta synpunkter och information som kan vara till hjälp i det fortsatta arbetet. 

Bifogat detta brev finns en karta över hur er fastighet berörs av förslag till sträckning utanför det valda stråket.  

 

På Vattenfall Eldistributions hemsida finns mer information om projektet: 

https://www.vattenfalleldistribution.se/hedenlunda-oxelosund/  

 

Vi ber Er att föra denna information vidare till eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra 

nyttjanderättsinnehavare knutna till Er fastighet som är berörda av den aktuella ledningen.  

De yttranden som inkommer under samrådet om justerad sträcka kommer att sammanställas och bemötas i 

en samrådsredogörelse. Den kommer, tillsammans med samrådredogörelsen från tidigare genomfört samråd, 

skickas till Länsstyrelsen Södermanland för att utgöra underlag för beslut om betydande miljöpåverkan. 

 

                                                                                                

7 april 2020  

Kontaktperson: Fredrik Nystrand  E-mail: samrad@rejlers.se 

https://www.vattenfalleldistribution.se/hedenlunda-oxelosund/


 
 

 
 

 
 

 

Frågor i detta ärende kan ställas till: 

samrad@rejlers.se  

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 7 maj 2020 till: 

Rejlers Sverige AB      

Fålhagsleden 61 

753 23 Uppsala  

www.rejlers.se 

Alternativt till e-post: samrad@rejlers.se 

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB 

Fredrik Nystrand  

 

Med vänlig hälsning 

Vattenfall Eldistribution AB 

eldistribution@vattenfall.com 

Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se 
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 Samrådsunderlag förslag till sträckning utanför valt stråk  
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Vattenfall Eldistribution AB 

www.vattenfalleldistribution.se 

 

Telefonväxel:  08-739 50 00 

Org.nr:   556417-0800 

Projektledare:  Andreas Brolund 

Tillstånd och rättigheter: Natalii Zetterkvist 

 

Samrådsunderlag 

Rejlers Sverige AB    
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www.rejlers.se  
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Samrådsunderlag: Fredrik Nystrand   
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 Samrådsunderlag förslag till sträckning utanför valt stråk  

 

Sammanfattning 

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för två nya    

130 kV (nominell spänning) luftledningar mellan Hedenlunda och SSAB i Flen, Katrineholm, Nyköping och 

Oxelösunds kommuner, i Södermanlands län.  

Ett undersökningssamråd som även uppfyllde kraven för avgränsningssamråd genomfördes under 

tidsperioden 27 maj till 26 juni 2019.  

Mot bakgrund av identifierade värden (boendemiljöer, natur- och kulturvärden, byggbarhet och 

samhällsekonomiska värden) och inkomna yttranden valde Vattenfall Eldistribution att gå vidare med 

stråkkombinationen 1B-1-1D som presenterades i samrådet. Inom det valda stråket (1B-1-1D) pågår arbete 

med att finna en sträckning för de nya ledningarna. 

På vissa platser har Vattenfall Eldistribution bedömt att en mer lämplig sträckning finns utanför det valda 

stråket. Där fastigheter berörs av förslag till sträckning utanför det valda stråket hålls samråd med de som blir 

berörda. Detta dokument utgör underlag för samråd avseende förslag till sträckning utanför valt stråk. 

Samrådet genomförs inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för de nya 130 kV ledningarna 

mellan Hedenlunda och Oxelösund.  

En översikt över de områden där en sträckning utanför valt stråk bedöms mer lämplig återfinns i  

Figur 1.

Figur 1. Översikt över de områden (blå markering) där en sträckning utanför valt stråk bedöms mer lämplig. 

Förslag till sträckning utanför valt stråk bedöms medföra små till måttliga konsekvenser för naturmiljö, måttliga 

konsekvenser för landskapsbilden samt små konsekvenser för kulturmiljö, boendemiljö och markanvändning 

och planer.  
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1 INLEDNING  
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för två nya  

130 kV (nominell spänning) luftledningar mellan Hedenlunda och SSAB i Flen, Katrineholm, Nyköping och 

Oxelösunds kommuner, i Södermanlands län.  

Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken 

genomföras med syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP). Om 

verksamheten antags medföra betydande miljöpåverkan skall ett avgränsningssamråd även genomföras 

enligt 6 kap 29 § MB. 

Ett undersökningssamråd som även uppfyllde kraven för avgränsningssamråd genomfördes under 

tidsperioden 27 maj till 26 juni 2019.  

I samband med utredning av möjliga stråk och i förlängningen val av en sträckning används begreppen stråk, 

valt stråk, sträckning och förordad sträckning. Dessa begrepp förklaras kortfattat nedan: 

Stråk - Ett stråk är en bred utredningskorridor vilken man kommer utreda närmare och då specifikt hur en 

ledning, inom stråket, kan påverka de olika parametrar som finns (natur- och kulturmiljö, infrastruktur, 

boenden etc.). Ett stråk är bredare än den slutgiltiga ledningssträckningen.  

Valt stråk - Ett stråk som sökanden har valt att arbeta vidare med för att identifiera en förordad sträckning. 

Sträckning - En sträckning är en mer precis placering av var ledningen planeras att byggas. I de flesta fall 

identifieras en sträckning inom det valda stråket. I de fall man avviker från det valda stråket, eller mer formellt 

de stråk man samrått om, krävs kompletterande samråd. 

Förordad sträckning - Den sträckning som sökande har förordat att söka koncession för. 

Det valda stråket är ett bredare utredningsstråk (stråk). En sträckning är ca 40-60 meter bred beroende på 

vilket typ av stolpe som används. 

Mot bakgrund av identifierade värden (boendemiljöer, natur- och kulturvärden, byggbarhet och 

samhällsekonomiska värden) och inkomna yttranden valde Vattenfall Eldistribution att gå vidare med 

stråkkombinationen 1B-1-1D som presenterades i samrådet, se Figur 2. Inom det valda stråket (1B-1-1D) 

pågår arbete med att finna en sträckning för de nya ledningarna. 

På vissa platser har Vattenfall Eldistribution bedömt att en mer lämplig sträckning finns utanför det valda 

stråket, vilket innebär att ett kompletterande samråd behöver genomföras. Ett kompletterande samråd innebär 

att den föreslagna sträckningen utanför valt stråk avviker så pass mycket från vad som tidigare har samråtts 

att markägare som redan lämnat synpunkter ska ges möjlighet att lämna synpunkter igen.  

Även nya markägare kan komma att beröras av förändringarna av förslag till sträckning utanför valt stråk och 

ska ges möjlighet att lämna synpunkter. 

Detta dokument utgör underlag för samråd avseende förslag till sträckning utanför valt stråk. Samrådet 

genomförs inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för de nya 130 kV ledningarna mellan 

Hedenlunda och Oxelösund. Den som avser att bedriva verksamhet ska samråda om verksamhetens 

lokalisering och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra samt om 

miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.  
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Figur 2. Valt stråk mellan Hedenlunda och Kottorp. 

1.1 Bakgrund och syfte 
SSAB Oxelösund (SSAB) använder idag masugn i sin järnframställningsprocess. SSAB planerar att bygga en 

ny ljusbågsugn vid stålverket i Oxelösund.  

I och med att SSAB ställer om till fossilfri stålproduktion kommer den gamla masugnen att bytas ut mot en så 

kallad ljusbågsugn. Det kommer att öka behovet av externproducerad energi och kräver därmed en utökad 

elanslutning. SSAB har därför inkommit till Vattenfall Eldistribution AB med en förfrågan om anslutning av 

ljusbågsugnen. Enligt ellagen är vi skyldiga att möjliggöra detta. Därför planerar nu Vattenfall Eldistribution att 

bygga två nya 130 kV- ledningar mellan transformatorstationen i Hedenlunda och transformatorstationen vid 

SSABs stålfabrik i Oxelösund.  

De nya ledningarna berör Flen, Katrineholm, Nyköping och Oxelösunds kommuner. På Vattenfall 

Eldistributions hemsida för projektet www.vattenfalleldistribution.se/hedenlunda-oxelosund/ finns information 

och underlag angående projektet. På projektets hemsida återfinns även tidigare underlag för det samråd som 

genomförts samt redogörelse för de yttranden som inkom vid samrådet.  

På vissa platser har Vattenfall Eldistribution bedömt att en mer lämplig sträckning finns utanför det valda 

stråket. I Figur 3 visas det valda stråket med områden där en sträckning utanför det valda stråket har 

föreslagits är markerade. Ett kompletterande samråd för delen Kottorp – SSAB pågår under mars-april 2020 

och återfinns på projektets hemsida.

http://www.vattenfalleldistribution.se/hedenlunda-oxelosund/
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Figur 3. Översikt över de områden (blå markering) där en sträckning utanför valt stråk bedöms mer lämplig. 

1.2  Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900.000 företag och 

privatpersoner. Företagets elnät är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar cirka 3 varv runt jorden. Elnätet är 

indelat i lokalnät och regionnät och omfattar spänningsnivåerna 0,4-150 kV. Företaget har cirka 730 anställda, 

i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Vattenfall Eldistribution investerar årligen cirka 4 miljarder kronor i 

att bygga om elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt moderniserar genom 

att bygga in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver också anpassas för att 

kunna ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv industri. Företaget arbetar 

aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling och 

sätta standarden för framtidens energilösningar.  

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN  
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att 

nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje 

prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till 

omprövning efter 40 år.  

En närmare beskrivning av tillståndsprocessen återfinns i bilaga 1. 
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2.1 Genomfört samråd och andra aktiviteter 
Ett undersökningssamråd som även uppfyllde kraven för avgränsningssamråd genomfördes under perioden 

27 maj till 26 juni 2019. Ett samrådsbrev med information om projektet och var man kan få tag på mer 

information samt en inbjudan till två samrådsmöten i form av öppna hus skickades ut till berörda 

fastighetsägare och närboende. I brevet uppmanades adressaten att även vidarebefordra informationen till ev. 

arrendatorer eller hyresgäster. Samrådsmaterial skickades även ut via mail till myndigheter och 

organisationer. Annonsering i tidningar skedde den 27 maj och 28 maj 2019. 

3 UTREDNING AV STRÄCKNING 

3.1 Valt stråk Hedenlunda – Kottorp 
En genomgång av berörda intressen, som t.ex. natur- och kulturvärden, gjordes som en del av underlaget för 

beslut om vilket stråk som var lämpligast att utreda vidare och identifiera en sträckning inom. Andra faktorer 

som Vattenfall Eldistribution har tagit hänsyn till vid val av stråk är även bl.a. inkomna samrådssynpunkter 

samt tekniska och ekonomiska aspekter. Det lämpligaste stråket för de nya kraftledningarna har identifierades 

som 1B-1-1D och fördjupade studier för att finna ett sträckningsförslag inom det valda stråket pågår. 

Det valda stråket utgår från Vattenfall Eldistributions station i Hedenlunda, söder om Flen, och sträcker sig 

parallellt med Vattenfall Eldistributions befintliga 130 kV ledning i sydvästlig riktning. Nordväst om Yngaren 

viker stråket av i en sydlig riktning på västra sidan om sjön Yngaren och Björkvik tätort. 

Stråket passerar Björkvik och korsar väg E4 väster om Jönåker.  

Stråket fortsätter söderut och ansluter till befintlig ledningsgata vid länsgränsen mellan Södermanlands län 

och Östergötlands län för att sedan följa parallellt med Vattenfall Eldistributions 130 kV ledningar österut till 

Kottorp.  

3.2 Förslag till sträckning utanför valt stråk 
Vattenfall Eldistribution har under vintern 2019-2020 studerat det valda stråket mer noggrant. På några platser 

har Vattenfall Eldistribution bedömt att en mer lämplig sträckning finns utanför det valda stråket. Bedömningen 

är gjord utifrån faktorer som bland annat närhet till bostäder, uppgifter som framkommit i dialog med 

fastighetsägare, synpunkter från myndigheter och rådande markförhållanden.  

Områden och objekt som är värdefulla ur natur- och kulturmiljösynpunkt har så långt som möjligt undvikits vid 

lokalisering av ett förslag till sträckning utanför det valda stråket. Som underlag för inventering av berörda 

intressen har bland annat kommunala översiktsplaner, länsstyrelsens-, Skogsstyrelsens- och 

Riksantikvarieämbetets digitala planeringsunderlag använts. Som bakgrundskartor har kartmaterial från 

Lantmäteriets använts.  

De platser där en sträckning utanför valt stråk föreslås beskriv nedan.  
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Söder om Gotthardsberg har en sträckning utanför valt stråk föreslagits bl.a. för att öka avstånd till befintliga 

bostäder. Förslag till sträckning är lokaliserad söder om det valda stråket på en sträcka om ca. 3 km varav  

ca.1,5 km är i direkt anslutning till det valda stråkets södra gräns. Nordväst och väster om Broby har en 

sträckning utanför valt stråk föreslagits bl.a. för att öka avstånd till befintliga bostäder längs väg 216 och väg 

52, se Figur 4 . 

 

Figur 4. Förslag till sträckning utanför valt stråk söder om Gotthardsberg och väster om Broby. 
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Vid Stora Boda har förslag till sträckning utanför valt stråk tagits fram för att undvika befintlig bostad. Den 

föreslagna sträckningen passerar Stora Boda på dess östra sida, se Figur 5. 

Figur 5. Förslag till sträckning utanför valt stråk vid Stora Boda. 
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Söder om Ottekil har ett förslag till sträckning västerut utanför valt stråk tagits bl.a. mot bakgrund av rådande 

terräng, se Figur 6.

Figur 6. Förslag till sträckning utanför valt stråk söder om Ottekil. 
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Förbi Ålberga gård, Ålberga och Bålsjön har ett förslag till sträckning utanför valt stråk tagits fram. Vid studier 

för att finna en sträckning inom det valda stråket har Vattenfall Eldistribution bedömt att en mer lämplig 

sträckning finns utanför det valda stråket. Detta utifrån faktorer som bland annat närhet till bostäder. En annan 

faktor har varit att finna en kortare passage över Kiladalen, se Figur 7. 

Figur 7. Förslag till sträckning utanför valt stråk förbi Ålberga gård, Ålberga och Bålsjön. 
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Vid Mogetorp har ett förslag till sträckning längre österut utanför valt stråk tagits fram för att inte hamna för 

nära befintliga bostäder och vid Björntorp och Myrkärr har ett förslag till sträckning längre västerut utanför valt 

stråk tagits fram för att inte passera över bostäder, se Figur 8. 

Figur 8. Förslag till sträckning utanför valt stråk vid Mogetorp samt vid Björntorp och Myrkärr. 
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4 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
En kraftledning kan byggas både som luftledning och som markförlagd ledning. Luftledning är förordad teknik 

på högre spänningsnivåer då det idag är den enda tekniska lösningen som ger ett säkert, tillförlitligt och 

effektivt elnät. Nedan finns en kortare teknisk beskrivning av luftledning samt en kortfattad beskrivning av de 

problem som finns kopplade till markförlagd ledning. I bilaga 2 finns en kortare teknisk beskrivning för 

markkabel. 

4.1 Luftledning 

4.1.1 Utformning av luftledning 
Den vanligaste typen av stolpe för de planerade luftledningarna är stålstolpar (fackverk), antingen sambyggda 
i torn (julgransstolpe) eller i portalstolpe, se illustration i Figur 9 och bilaga 3. Andra stolptyper kan förekomma.  
 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Exempel på stolpar som kan komma att användas julgransstolpe, dubbelportalstolpe och rörstolpe. 
Stolparna är ej skalenliga. 
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Ledningarna avses att byggas i triplexutförande, d.v.s. tre linor för varje fas och varje ledning består av tre 
faser, se principskiss i Figur 10.  
 

 

Figur 10. En principskiss över linupphängning i triplexutförande (källa: EBR UH handbok). 

Såväl avståndet emellan som höjden på stolparna beror i stor utsträckning på den aktuella terrängen. Där 

ledningen byter riktning används vinkelstolpar som, beroende på vinkel och markförutsättningar, är något 

kraftigare och har extra staglinor. 

Arbetets utförande beror delvis på vilken typ av stolpar som kommer att användas.  

Byggnation av ny luftledning innebär terrängkörning med arbetsmaskiner längs med hela ledningssträckan i 

samband med materialtransport (stolpar, linor m.m.). I huvudsak används bandburna maskiner tillsammans 

med ”stockmattor” eller körplåtar där så erfordras. Vid nya stolpplatser krävs schaktning för grundläggning, 

stagförankringar, m.m.  

Beroende på markens beskaffenhet kan staglinorna alternativt förankras med jordankare eller öglor i 

omgivande berggrund. 
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4.1.2 Markbehov och underhåll 
Ledningarna byggs med en trädsäker ledningsgata, vilket i korthet innebär att ingen växtlighet ska riskera att 

komma i kontakt med ledningens faser, stolpar och andra tillbehör. Detta innebär att den inlösta skogsgatan 

underhållsröjs med jämna mellanrum samt att träd i ledningsgatans sidoområde, s.k. kantträd, som anses 

farliga för ledningen tas bort, se illustration i Figur 11. Den kommande kraftledningen kommer att byggas som 

trädsäker med en skogsgata på ca 40-60 meter beroende på stolptyp. 

 

 

Figur 11. Illustration över skogsgata med julgransstolpe. Skogsgatan och sidoområde utgör tillsammans 
ledningsgatan.  

4.2  Markförlagd kabel 
I Bilaga 2 finns en kortare teknisk beskrivning om markkabel. 

4.2.1 Svårigheter med 130 kV markkabel 
En markförlagd kabel inom regionnätet är mer utsatt för risker jämfört med motsvarande trädsäkra 

luftledningar. Riskerna är till stor del kopplade till det faktum att markförlagda kablar är dolda under mark, 

exempelvis kan mekaniska skador uppstå vid schaktning i närområdet av tredje part. Sådana grävskador kan 

innebära skador på den markförlagda kabelns isolationssystem som kan medföra direkta driftavbrott. Det 

finns även risk för mindre mekaniska skador vilka på sikt kan orsaka accelererad åldring av isolationssystemet 

som i sin tur leder till ökad risk för framtida driftavbrott. Moderna kablar har idag enligt tillverkarna en hög 

tillförlitlighet om man ser till själva kabeln. Det är oftast skarvarna som utgör ett problem. Antalet skarvar beror 

på längden och storleken på kabeltrummor. För 130 kV 1-fas kabel är det, beroende på area, ca 500-800 

meter/trumma. 
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Större längder än så är svårt att hantera i genomförandet då kablarna ska kunna transporteras och förläggas i 

olika miljöer. Varje skarv blir en ny potentiell felkälla. Av detta följer att driftsäkerheten på en markförlagd 

kabel försämras ju längre den är eftersom antalet skarvar då ökas. Ju högre spänning desto mer 

komplicerade skarvar. I regel är en markförlagd kabel skyddad från yttre påverkan som väder, men det finns 

risk med överspänningar från åskväder som kan orsaka permanenta fel i isolationssystemet för 

markkabelsystemet. 
 

Det som kännetecknar kabelfel är att reparationstiden kan uppgå till flera dagar i värsta fall veckor. 

Kabelavslut går snabbare att fellokalisera, medan skarvfel liksom kabelfel ofta tar lång tid att fellokalisera. 

 

Ett eventuellt fel på en luftledning kan åtgärdas relativt snabbt då felet oftast är lätt att lokalisera, felsökning av 

en luftledning är något som kan utföras av de flesta större entreprenörer och material (skarvsatser, linor 

o.s.v.) finns tillgängligt i lager. Felavhjälpning till följd av kabelfel tar däremot betydligt längre tid, än ett fel på 

en luftledning, med längre driftavbrott som följd. Det beror på att felsökning av markförlagda kablar i 

regionnätet enbart kan utföras av ett fåtal experter med kunskap, erfarenhet om kablar samt att speciell 

felundersökningsutrustning måste användas. När felet har lokaliserats tar det dessutom längre tid att reparera 

eftersom kabeln först måste grävas fram och reservdelar som är anpassade till aktuell kabeldesign måste 

införskaffas. Återställningstiden för luftledningar är betydligt kortare, i regel mindre än 24 timmar. Typiska tider 

för att återställa en 130 kV kabel till normal drift efter ett kabelfel är 2-7 dagar. 

 

4.3 Avveckling och rivningsarbeten 
Om behovet av ledningen upphör kommer aktuell ledningssträcka tas ur drift och monteras ner. Inför rasering 

av luftledning ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.  

I ansökan om återkallelse ingår följande; 

• Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella 

återställningsåtgärder.  

• En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar 

på platsen. 

• En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt 

kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen. 

Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående 

intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder. 
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5 BERÖRDA INTRESSEN OCH BEDÖMD PÅVERKAN 
I detta kapitel beskrivs berörda intressen och den påverkan som de nya ledningarna bedöms medföra där en 

sträckning utanför valt stråk har föreslagits. 

5.1 Förslag till sträckning utanför valt stråk 
I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående 

markanvändning och fysisk miljö i övrigt de områden som berörs av förslag till sträckning utanför det valda 

stråket.  

5.1.1 Markanvändning och planer 
En nätkoncession får inte strida mot en detaljplan eller gällande områdesbestämmelser. Om syftet med 

planen eller bestämmelserna inte motverkas får dock mindre avvikelser göras. Översiktsplaner är inte juridiskt 

bindande som en detaljplan, utan fungerar som ett vägledande dokument. 

Marken består i huvudsak av odlingsmark och skogsmark. Vid Broby korsar förslag till sträckning utanför valt 

stråk väg 52 som är av riksintresse.  

Väg E4, korridoren för Ostlänken samt Södra stambanan är av riksintresse. Förslag till sträckning utanför valt 

stråk korsar dessa riksintressen vid Ålberga. 

Inga detaljplaner i Flens, Katrineholm eller Nyköpings kommun berörs av förslag till sträckning utanför det 

valda stråket.  

Nyköpings kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2013-11-12. Nyköpings kommun följer 

Socialstyrelsens, Arbetsmiljöverkets, Elsäkerhetsverket och Boverkets rekommendationer angående 

magnetfält vid samhällsplanering och byggande. En revidering av nuvarande översiktsplan pågår. Samråd om 

den nya översiktsplanen publicerade den 12 mars 2020.    

I förslag till ny översiktsplan framgår det att Kilaån är ett s.k. blåstrukturstråk vilket innebär att det är ett stråk 

av vatten som knyter ihop särskilt värdefulla natur- och friluftsområden med varandra och omgivande 

landskap. Väg E4, södra stambanan och kommande Ostlänken är storregionala transportstråk som binder 

ihop Nyköping/Skavsta med Norrköping och Linköping. Det finns också ett besöksnäringsstråk Riksettan med 
omnejd som är ett strategiskt viktigt stråk för utveckling av besöksnäringen med stor betydelse för kommunen 

tack vare sitt utbud av besöksmål och verksamheter. Förslag till sträckning utanför valt stråk korsar dessa 

stråk vid Ålberga.  

Vid Ålberga finns värdefull jordbruksmark klass 2 (mycket värdefull) utpekad i förslaget till ny översiktsplan. 

Värdefull åkermark är områden som kommunen bedömer som särskilt brukningsvärda och därigenom av 

nationell betydelse för areell näring enligt 3 kap 4 § miljöbalken.  

I förslag till ny översiktsplan har ett grönstrukturområde, som är ett område av särskilt stor betydelse för 

människors rekreation och naturupplevelser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, pekats ut vid Bötet. 

Förslag till sträckning utanför valt stråk vid Mogetorp, Björntorp och Myrtorp berör detta område.  

Katrineholms översiktsplan - del landsbygd antogs av kommunfullmäktige 2016-12-19. I översiktsplanen 

pekas området kring väg 216 ut som ett prioriterat vägstråk. Björkvik pekas dessutom ut som ett 

omvandlingsområde och ett område för tätortsutveckling. 

Flens översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2018-09-27. I översiktsplanen framgår det Flens kommun 

ska begränsa exponeringen av magnetiska fält, genom att nya kraftledningar och elektriska anläggningar 

placeras och utformas enligt Svenska myndigheters (bl.a. Strålsäkerhetsmyndigheten) råd och 

rekommendationer. Flen kommun arbetar också för att ledningar så långt som möjligt ska samordnas med 
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redan ianspråktagna korridorer (kraftledningar, vägar, järnvägar) genom att värna stora opåverkade områden 

samt att viktiga områden för naturvård och kulturvård ska så långt som möjligt undvikas.  

5.1.1.1 Bedömning 

Vattenfall Eldistribution bedömer att förslag till sträckning utanför valt stråk är förenligt med pågående 

markanvändning och planer. Sammantaget bedöms förslag till sträckning utanför valt stråk medföra små 

konsekvenser för markanvändning och planer.   

5.1.2 Naturmiljö 
Förslag till sträckning utanför valt stråk berör inga Natura-2000 områden eller naturreservat. I Tabell 1 och i 

Figur 12-16 redovisas berörda naturmiljöintressen.  

Figur 12. Förslag till sträckning utanför valt stråk söder om Gotthardsberg och västnordväst om Broby. 

Förslag till sträckning utanför valt stråk söder om Gotthardsberg berör Ängs- och betesmarksinventeringen 

väster om Alen. Sträckningen berör östra objektet i dess norra del och det västra objektet i dess södra del. 

Längre västerut vid Broby berörs Tolmån-Åkforsåns som är av riksintresse för naturvården. Förslag till 

sträckning utanför valt stråk korsar genom riksintresset i dess sydöstra dels samt väster om Brostugan. Öster 

om Karlberg berörs tre sumpskogar. Förslag till sträckning utanför valt stråk i detta område berör även 

områden som är utpekade som skogliga värdetrakter. 
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Nordost om Stora Boda berör förslag till sträckning utanför valt stråk ett område som är upptaget i Ängs- och 

betesmarksinventeringen, se Figur 13. 

Figur 13. Förslag till sträckning utanför valt stråk vid Stora Boda. 

 

 

  



 

21 
 Samrådsunderlag förslag till sträckning utanför valt stråk  

 

Söder om Ottekil berör förslag till sträckning utanför det valda stråket en sumpskog, se Figur 14. 

Figur 14. Förslag till sträckning utanför valt stråk söder om Ottekil. 
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Öster om Ålberga korsar förslag till sträckning utanför valt stråk Kiladalen. Sträckningen har anpassats så att 

passagen genom dalen ska bli så kort som möjlig. Genom Kiladalen rinner Kilaån som omfattas av Natura 

2000-bestämmelserna (Kilaån-Vretaån). Utrymmet kring ån är även av riksintresse för naturvården. Längre 

söderut vid Rödmossen korsas en sumpskog. Sträckningen i detta område berör även områden som är 

utpekade som skogliga värdetrakter, se Figur 15. 

Figur 15. Förslag till sträckning utanför valt stråk förbi Ålberga och Råsjön. 

 

 

  



 

23 
 Samrådsunderlag förslag till sträckning utanför valt stråk  

 

Vid Slätmossen korsar förslag till sträckning utanför valt stråk ett våtmarksinventerat område. Inom området 

finns även sumpskog som berörs. Södra spetsen av det våtmarksinventerade området Västra Blacken berörs 

av förslag till sträckning utanför valt stråk. I området berörs även sumpskog. 

Sumpskogsområden berörs även efter det att förslag till sträckning utanför valt stråk har anslutit till befintlig 

ledningsgata för 130 kV ledningarna mellan Norrköping och Oxelösund. I detta område berörs även områden 

som är utpekade som skogliga värdetrakter, se Figur 16. 

Figur 16. Förslag till sträckning utanför valt stråk berör några sumpskogar och våtmarksinventerade områden. 
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I Tabell 1 sammanfattas de intressen som berörs av förslag till sträckning utanför det valda stråket. 

Tabell 1. Skyddade naturmiljöer i kraftledningens närhet.  

Typ av intresse ID Namn Beskrivning Kommun/ län  

Natura 2000 SE0220304 Kilaån-Vretaån Habitatdirektivet 
och fågeldirektivet 

Nyköping 

Riksintresse naturvård NRO-04-014 Tolmon-Åkforsån 
 

Södermanland 

Riksintresse naturvård NRO-04-003 Kilaån 
 

Södermanland 

Våtmarksinventeringen D09H1A02 VÄSTRA 
BLACKEN 13 KM 
SV SVALSTA 

Högt naturvärde Nyköping 

Våtmarksinventeringen D09G1J01 SLÄTMOSSEN 
17 KM ONO 
KROKEK 

Högt naturvärde Nyköping 

Ängs- och betesmarks-
inventeringen 

7FE-FJE   Bete Flen 

Ängs- och betesmarks-
inventeringen 

DAA-800 Stora Boda Bete Katrineholm 

Skogliga värdetrakter 12 Centrala 
Södermanlands 
sjölandskap 

Ädellövskog, 
lövblandad 
barrskog. 
Mosaiker av 
slutna 
ädellövskogar, 
ädellövhagmarker 
och solöppna 
gräsmarker. 

Södermanland 

Skogliga värdetrakter 14 Kolmårdens 
skogar 

Barrsumpskog, 
lövsumpskog, 
tallskog, 
triviallövskog, 
kalkbarrskog. 

Södermanland 

Sumpskogar 90638031 700M V 
DAMKÄRR 

Kärrskog Katrineholm 

Sumpskogar 101450 SLÄTMOOSSEN Mosseskog Nyköping 

Sumpskogar 101540 300M N 
SJÖLUND 

Mosseskog Nyköping 

Sumpskogar 102622 200M S LUNDA-
LIDA 

Mosseskog Nyköping 

Sumpskogar 102627 KROKMOSSEN Mosseskog Nyköping 

Sumpskogar 102636 500M V 
BÄVENSTORP 

Mosseskog Nyköping 

Sumpskogar 102638 500M V 
BÄVENSTORP 

Mosseskog Nyköping 

Sumpskogar 102664 200M N 
NÄVSJÖN 

Mosseskog Nyköping 

 

  

 



 

25 
 Samrådsunderlag förslag till sträckning utanför valt stråk  

 

5.1.2.1 Fåglar 

Kiladalen omfattas av Natura 2000-bestämmelserna om fågeldirektivet. I kommande MKB kommer påverkan 

på fågellivet att redovisas inom den slutliga sträckningen. 

5.1.2.2 Skyddsvärda arter 

I kommande MKB kommer skyddsvärda arter att redovisas inom den slutliga sträckningen.  

5.1.2.3 Bedömning 

Vid framtagande av förslag till sträckning utanför det valda stråket har hänsyn till flera faktorer tagits, däribland 

naturmiljöintressen. En naturvärdesinventering kommer att genomföras under 2020 och resultat från denna 

samt påverkan på berörda objekt kommer att beskrivas i den kommande MKB:n. 

Om ledningen kommer att påverka åkerholmar som omfattas av generellt biotopskydd kommer dispens 

sökas. Förslag till sträckning utanför valt stråk bedöms medföra små till måttliga konsekvenser på naturmiljön.   

5.1.3 Kulturmiljö 

Förslag till sträckning utanför valt stråk berör inga fornlämningar och övriga kulturmiljölämningar som är 

utpekade av Riksantikvarieämbetet. Vid passage av Kiladalen berör sträckningen utanför valt stråk västra 

delen av ett riksintresse för kulturmiljövården. Kiladalen beskrivs som ett odlingslandskap som speglar en rik 

och varierad bebyggelseutveckling från och med bronsåldern.  

Tabell 2 redovisas det intresse som berörs, se även karta i Figur 17. 

Figur 17. Riksintresse för kulturmiljön som berörs av förslag till sträckning utanför det valda stråket. 
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Tabell 2. Intressen för kulturmiljövården som berörs av förslag till sträckning utanför valt stråk.  

Objektnr (enligt RAÄ) Antikvarisk 
bedömning  

Beskrivning 

Nyköping 188:2 Riksintresse Kiladalen 

 

5.1.3.1 Bedömning  

Vid detaljprojektering planeras ledningarna så att påverkan på fornlämningar minimeras genom att bl.a. 

stolpplacering anpassas. Förslag till sträckning utanför det valda stråket berör riksintresset Kiladalen i mindre 

utsträckning än ursprungsförslaget.  

Förslag till sträckning utanför det valda stråket bedöms medföra små konsekvenser för kulturmiljön.  

  



 

27 
 Samrådsunderlag förslag till sträckning utanför valt stråk  

 

5.1.4 Friluftsliv  
Förslag till sträckning utanför det valda stråket berör inga riksintressen för friluftsliv.  

5.1.4.1 Bedömning 

Under byggskedet kommer friluftslivet tillfälligt att påverkas genom framkomlighet i områden som nyttjas för 

rekreation och friluftsliv. Friluftslivet bedöms dock inte påverkas under driftskedet och påverkan bedöms som 

liten.  

5.1.5 Landskapsbild 
Området består av både skogsmark och öppen mark i form av odlings- och hagmark. Området är rikt på 

spridd bebyggelse i form av gårdar och enstaka bostadshus. I kommande MKB kommer en 

landskapsbildanalys för vissa platser att beskrivas.  

5.1.5.1 Bedömning 

En luftledning blir ett synligt inslag i landskapet där den sträcker sig över öppen mark. Ledningarna kommer 

att ge ett intryck i landskapet eftersom stolparna är relativt stora konstruktioner och sträcker sig över en längre 

sträcka. Förslag till sträckning utanför det valda stråket bedöms medföra måttliga konsekvenser på 

landskapsbilden där ledningarna sträcker sig över öppen mark. Vid passage av Kiladalen innebär förslag till 

sträckning utanför valt stråk ett mindre intrång än en sträckning inom det valda stråket. 

5.1.6 Boendemiljö 

Förslag till sträckning utanför det valda stråket berör inga bostadshus. 

5.1.6.1 Elektromagnetiska fält 

Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält 

uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i 

samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. 

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska 

fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av 

någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter 

och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från 

elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa. 

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar 

med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på 

ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på 

avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot 

den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt. 

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte över 

tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält 

som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i 

nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.  

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida 

finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, 

www.stralsakerhetsmyndigheten.se. 

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande 

magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande 

miljöeffekt. 
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Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett 

gränsvärde. I stället har fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen 

och Strålsäkerhetsmyndigheten – tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: 

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att 

exponering för magnetfält begränsas. 

• Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda 

magnetfält. 

• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, 

förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

Vattenfall Eldistribution ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. 

Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältsberäkningar att göras för den aktuella 

ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att infogas i MKB:n. 

5.1.6.2 Bedömning 

Vid framtagande av förslag till sträckning utanför valt stråk har hänsyn tagits till bostäder, fritidshus och annan 

bebyggelse. Vattenfall Eldistribution bedömer att förslag till sträckning utanför valt stråk medför små 

konsekvenser för boendemiljön. 

Under byggskedet är det ofrånkomligt att omgivningen påverkas av arbetet av störande ljud från 

arbetsmaskiner, ökad tung transport m.m. vilket dock sker under en begränsad tid.  
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5.2 Risk och säkerhet 
För allmänheten kan risker uppstå i det fall en ledning eller stolpar faller. För luftledningar finns väl reglerade 

säkerhetsföreskrifter för att minimera riskerna för allmänheten. Planerat och kontinuerligt underhåll utgör 

också en del av att minimera riskerna för allmänheten. 

Sökanden har även interna rutiner och bestämmelser för att minimera arbetsmiljörisker vid anläggnings- och 

underhållsarbeten.  

5.3 Hänsynsåtgärder 
I samband med byggnation av ledningen kan det bl.a. uppstå gröd- och körskador. Dessa skador ersätts 

särskilt enligt gällande normer. För att minimera denna typ av skador kommer tiden för genomförandet att 

anpassas i möjligaste mån.  

Den planerade ledningen kan i viss utsträckning komma att påverka. Stolpar placeras i möjligaste mån på torr 

mark för att undvika schaktning i blöta markområden. Förslag till sträckning utanför valt stråk har anpassats 

så långt det är möjligt för att undvika våtmarker med höga naturvärden.  

Vid framtagande av den slutliga ledningssträckningen och projektering av stolpplaceringar undviks kända 

lämningar så långt det är möjligt. Om ingrepp i fornlämning blir nödvändigt kommer tillstånd enligt 2 kap. 

kulturmiljölagen att sökas. Om tidigare okänd fornlämning upptäcks under arbetet avbryts verksamheten och 

förekomsten anmäls omedelbart till länsstyrelsen.  

Vid framtagande av förslag till sträckning utanför valt stråk har hänsyn tagits bl.a. till närhet till befintliga 

bostäder. 

5.4 Samlad bedömning 
Förslag till sträckning utanför valt stråk bedöms medföra små till måttliga konsekvenser för naturmiljö, måttliga 

konsekvenser för landskapsbilden samt små konsekvenser för kulturmiljö, boendemiljö och markanvändning 

och planer.  

Många av de identifierade intressena bedöms kunna undvikas vid en framtida detaljprojektering av den 

slutliga ledningssträckningen.  

  



 

30 
 Samrådsunderlag förslag till sträckning utanför valt stråk  

 

6 FORTSATT ARBETE 
Efter genomfört samråd upprättas en samrådsredogörelse. Redogörelsen skickas till länsstyrelsen 

tillsammans med en begäran om att ett beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller 

inte ska tas. Parallellt med detta påbörjas arbetet med att upprätta MKB och övriga handlingar som ligger till 

grund för ansökan. 

En preliminär utformning av MKB redovisas nedan:  
 
INNEHÅLL  

• 1 INLEDNING  
o Beskrivning av planerad verksamhet  
o Syfte och behov  
o Vattenfall Eldistribution  
o Disposition  
o Metod för miljökonsekvensbeskrivning  

• TILLSTÅNDSPROCESSEN  
o Annan lagstiftning  
o Genomförda samråd  
o Länsstyrelsens beslut om BMP 

• ALTERNATIVUTREDNING  
o Avfärdade alternativ  
o Val av sträckningsalternativ  

• UTFORMNING OCH TEKNISKT BESKRIVNING  
o Teknisk beskrivning  
o Markkabel  
o Luftledning  

• NULÄGE OCH KONSEKVENSER FÖR VALT ALTERNATIV  
o Strömförsörjning och redundans  
o Markanvändning, bebyggelse och planer  
o Resurshushållning  
o Miljömål  
o Miljökvalitetsnormer  
o Naturmiljö  
o Kulturmiljö  
o Landskapsbild  
o Friluftsliv  
o Boendemiljö, hälsa och säkerhet  
o Infrastruktur  

• KUMULATIVA EFFEKTER  

• SAMLAD BEDÖMNING  
o Sammanfattning  

• REFERENSER 
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7 REFERENSER 
 

Artportalen, www.artportalen.se  

Lantmäteriet, www.lantmateriet.se  

Länsstyrelsen Södermanlands län, www.lansstyrelsen.se/sodermanland  

Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se 

Flens kommun, www.flen.se 

Katrineholms kommun, www.katrineholm.se 

Nyköping kommun, www.nykoping.se 

Strålsäkerhetsmyndigheten, www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige, www.viss.lansstyrelsen.se   

 

Digitala planeringsunderlag  

Jordbruksverket Databasen TUVA 

Länsstyrelsernas GeodataKatalogen 

Riksantikvarieämbetet Fornsök 

Skogsstyrelsen Skogsdataportalen  

 

http://www.artportalen.se/
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.flen.se/
http://www.nykoping.se/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/


BILAGA 1 - TILLSTÅNDSPROCESSEN 
Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och 

enskilda som kan bli särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en 

samrådsredogörelse som utgör underlag för länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan. 

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver 

bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en 

bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. 

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 

specifik miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett 

avgränsningssamråd med länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt 

övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. 

Avgränsningssamrådets syfte är att utreda omfattningen av och detaljeringsgraden i den 

miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram för att utgöra beslutsunderlag. 

Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar 

handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs tillstånd) 

ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan. Se Figur 1 för 

flödesschema över processen. 

Figur 1. Tillståndsprocessen.

Annan lagstiftning 
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. För fastighetsägaren 

innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrånget 

erhållits i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknades.  



Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan 

tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, 

som t ex anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat 

område enligt bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.  

 



BILAGA 2 - UTFORMNING AV MARKKABEL 
Vid byggande med markkabel förläggs ledningarna i mark med s.k. triangelförband. Kablarna består 

av aluminium med ett skyddande hölje av tvärbunden polyeten (PEX), skärm av koppartrådar och 

yttermantel av polyeten (PE). Parallellt med kablarna förläggs en jordlina samt optoslang, se Figur 1. 

Figur 1. Illustration av ett kabelschakt för de båda 130 kV-ledningarna. 

Förläggning av markkabel 
Vid markförläggning av ledningar grävs eller sprängs ett kabelschakt. Kabelförbanden förläggs på ett 

djup av ca 1 meter. Schaktets bredd vid markytan blir ca 5,5 meter och vid schaktbotten ca 4,3 meter, 

men den exakta bredden beror på schaktets djup och markens beskaffenhet. 

Markbehov 
Vid markförläggning av kablar krävs ett arbetsområde på ca 10-15 meter som består av kabelschaktet, 

en kör- och arbetsväg för maskiner samt uppläggningsplats för schaktmassorna. Schaktmassorna 

läggs i regel på motsatt sida om kabelschaktet, sett från arbetsvägen. Arbetsområdets utbredning kan 

variera beroende på platsens förutsättningar och schaktets utbredning. De maskiner som används är 

vanligtvis grävare för schaktarbeten och lastbil för transport av schaktmassor och material. 



BILAGA 3 - STOLPTYPER 

Figur 1. Illustration utvisande exempel på dubbelstolpe med vertikalplacerade 
faser, s.k. julgransstolpe.  



Figur 2. Illustration av stålrörsstolpar. 



Figur 3. Illustration utvisande exempel på dubbelportalstolpe. 



Ungefärligt utförande för planerade 

luftledningsstolpar 130 kV Triplex 910 

Avstånd mellan tterfaser ca 1 Om 

Vattenfall bef, 
130kV 

Bef, sko s ata 40m 

Total bredd för båda lednin arna ca 60m 

Figur 4. Illustration av parallell placering vid befintlig luftledning.



Figur 5. Principskiss av en ledningsgata, dvs skogsgata med tillhörande sidoområde. 



Exempel på skogsgata med sidoområde. för en julgransstolpe 

utbredningen på sidoområdet är svår att avgöra då det står i direkt förhållande till höjden på faslinan 
vid den aktuella platsen. 

Högre stolpar = mindre sidoområde 

Endast träd som riskerar att komma närmare än 1,5m från faslinan behöver tas ned, dessa ersätts per 

träd och tillfälle. 

Skoqsqata 40m 
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Figur 6. Exempel på skogsgata med sidoområde för en s.k. julgransstolpe.



Exempel på skogsgata med sidoområde. för 2st ledningar sambyggda i horisontalplan portalstolpar 

utbredningen på sidoområdet är svår att avgöra då det står i direkt förhållande till höjden på faslinan 
vid den aktuella platsen. 

Högre stolpar = mindre sidoområde 

Endast träd som riskerar att komma närmare än 1,5m från faslinan behöver tas ned, dessa ersätts per 
träd och tillfälle. 

Ca 285m 

Sko s ata ca 58m 

- - �----------� 

Figur 7. Exempel på skogsgata med sidoområde för 2 stycken ledningar sambyggda i horisontalplan portalstolpar. 



Exempel på intrång i åkermark 

ca 28 5m 

Generellt markintrång för sam byggda raklinjestolpar i 

horisontalplan på åkermark ca 2*25m 

Ca 25ro 

Generellt markintrång för stagade vinkelstolpar i 

horisontalplan på åkermark ca 15*45m 

I 

I 

I 

I 

____ ,_J 

Generellt markintrång för raklinje Julgran på åkermark 

ca 9*9m beroende på bla annat stolphöjd, 

högre stolpar ger generellt mer markintrång 

Q 
l □ I 

I I 

L:: __ ::_J 

Generellt markintrång för vinkelstolpe Julgran på 

åkermark ca 11*18m beroende på bla annat stolphöjd, 

lägre stolpar och mindre vinklar ger generellt mindre 

markintrång. 

�--I-- - - - - - -
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I 
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Figur 8. Exempel på intrång i åkermark.
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Tillköpsbeställning till Region Sörmland avseende kollektivtrafik inför 
trafikår 2021  

Sammanfattning 

Länets kommuner och Region Sörmland, i egenskap av regional 
kollektivtrafikmyndighet, har en överenskommen ansvarsfördelning och 
process för kollektivtrafik och dess förändringar. Finansieringsansvaret för 
själva trafiken fördelas så att stadstrafik och lokal landsbygdstrafik bekostas 
av respektive kommun.  

Tillköpsbeställning, fd trafikbeställning, ska kommunerna skicka in till 
regionen senast i maj årligen. Dokumentet innehåller de förändringar, 
ökningar och minskningar i utbud, man önskar inför nästa tidtabellperiod 
samt vad som bör studeras närmare inför nästkommande år.  

Samråd har skett med kommunens verksamheter och med Region 
Sörmland. 

Bakgrund 

Region Sörmland bildades den 1 januari 2019 och övertog rollen som 
regional kollektivtrafikhuvudman enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 
Länets samtliga kommuner och Region Sörmland har träffat en 
överenskommelse om en ansvarsfördelning för kollektivtrafiken i länet. 
Administrativa och tekniska samordningsuppgifter ingår i regionens uppdrag. 
Finansieringsansvaret för trafiken fördelas likt tidigare. Stadstrafik och lokal 
landsbygdstrafik bekostas av respektive kommun och regional trafik med 
buss och tåg av regionen.  

Planering och beslut om trafikomfattning ska utgå från en process med aktiv 
medverkan mellan parterna. Inriktningen är sammanhållen trafik enligt 
gällande Regionalt Trafikförsörjningsprogram.  

Överenskommelsen innebär att en årlig s.k. tillköpsbeställning ska göras från 
kommunerna till Region Sörmland. Tillköpsbeställningen skall inkomma 
senast under maj månad och ersätter den tidigare trafikbeställningen. Däri 
talar kommunen om de förändringar man önskar inom sitt trafikområde inför 
nästa tidtabellperiod. Större förändringar som kräver utredning och 
ekonomisk konsekvensbeskrivning ska ingå i tillköpsbeställningen året innan.  

Tillköpsbeställningen för Nyköpings kommun inför trafikår 2021 omfattar 
önskemål om justeringar i den kollektivtrafik som Nyköpings kommun är 
ansvarig för under trafikåret 2021 (tidtabellen börjar gälla i december 2020)  
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och de förändringar som kommunen önskar bereda inför trafikår 2022. 
Dokumentet kommenterar även regional trafik inklusive tågtrafik. Samråd 
med kommunen sker när justeringar görs enligt beställningen. 

Förslag till Tillköpsbeställning 2021 
1. Trafikutbudet i stads- och tätortstrafiken justeras enligt följande: 

• Servicelinjernas utbud omprioriteras under högtrafik till utbud för 
stadslinje för att motverka trängsel. 

• Förstärkningsturer omstruktureras efter behov.  

o Trängselstatistik nyttjas för analys av permanenta 
utbudsändringar.  

• Mindre justeringar för att möta ändringar i tågtrafiken. 

2. Trafikutbudet i lokal landsbygdstrafik justeras enligt följande: 

• Löpande vid uppkommande akuta behov och möjliga effektiviseringar. 

• Mindre justeringar för att möta ändringar i tågtrafiken. 

3. Beredning inför trafikår 2021/2022: 

• Justering av stadstrafikens utbud mot samma eller halverad turtäthet för 
samtliga tre linjer i form av intervaller 10/20/30/60 min, inte 15 min.  
Tre ambitionsnivåer bereds till den sista september 2020: 

1) Omfördelning mellan linjer till aktuell resenärsefterfrågan utan ökad 
trafikkostnad. Minskning av utbud för vissa linjer och tider blir 
effekten. 

2) Minskad trängsel och ökat utrymme för mer resande främst i 
högtrafiktid utan att minska dagens turtäthet för någon stadslinje. 
Höjd ambitionsnivå innebär ökad trafikkostnad. 

3) Som 2 med kortare körväg kring Brandkärr. Medför kortare restider, 
mindre ökad trafikkostnad och längre gångavstånd. 

• Pilotstudie med anropsstyrd kollektivtrafiklösning för tätorten: 

o Enligt trafikbeställning 2018.  

o Bereds till den sista september 2020.  
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o Om och hur anropstrafik kan utgöra ett alternativ till dagens 
servicelinjer. 

o Lösningen bör, utöver särskilda behov för äldre resenärer, 
möjliggöra utveckling mot trafikering i lågtrafiktid och områden 
med lägre befolkningstäthet än underlag för huvudlinje. 

4. Beredning inför kommande trafikår, i prioriteringsordning: 

• Planering inför behov av omläggning av busstrafik när framkomligheten 
begränsas kring byggnation av Nyköpings resecentrum. 

• Kollektivtrafik Väster om väster 

o Möjliga och rimliga kollektivtrafiklösningar för 
omvandlingsområden väster om TGOJ-banan, Högbrunn, 
Idbäcken och Hemgården, studeras. Ett gemensamt arbete 
mellan kommunen och Region Sörmland bör göras kring 
väginfrastruktur och antal bostäder som bör planeras för att ge 
underlag för kollektivtrafik både lokalt inom området och för att 
försörja områdets delregionala målpunkter såsom Nyköpings 
gymnasium.  

• Bedöm effekter att stanna med landsbygdslinjer i Nyköpings tätort bara 
vid de största målpunkterna för linjernas resenärer dvs vid färre 
hållplatser. 

• Anropsstyrda kollektivtrafiklösningar för landsbygd. 

5. Stora planerade infrastrukturprojekt som påverkar busstrafiken i närtid: 

• Byggnation av Nyköpings resecentrum:  

o Viss trafikpåverkan 2020-2021 

o Omledning busstrafik från Södra Bangårdsgatan; 2023-2024, 
Brunnsgatan till tillfällig passage under järnväg; höst 2024-vår 
2026  

• Brunnsgatan vid Lasarettet: 

o Ombyggnad av Nyköpings Lasarett, ny infart, broarbeten över 
Visornas väg och hållplatsåtgärder; 2019-2022  

• Östra infarten:  

o Större arbeten Trpl Pål Jungs hage - Ekensberg; 2023-24 
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6. Regional trafik: 

• Regionens inriktning för framtida regional trafik till och från Nyköping 
behöver tydliggöras. Effekter för linjernas nuvarande 
upptagningsområden och förväntad omfördelning av kostnader för 
upprätthållande av trafikutbud måste presenteras. 

• Redan utökad tågtrafik måste behållas långsiktigt.  

• Senare tåg önskas på vardagar genom att 21.49 tåget går efter kl 22.  

Ekonomiska konsekvenser 

Tillköpsbeställning för 2021 avser trafik som Nyköpings kommun har helt 
eller delvis finansieringsansvar för och finansieras via kommunens 
driftbudget för kollektivtrafik. 

Den ekonomiska konsekvensen är svårförutsägbar då avtalet innehåller 
incitamentsersättning där attraktiv trafik med nöjda kunder och hög 
punktlighet genererar högre ersättning. Ett 80% utfall av maximalt incitament 
är budgeterat från Region Sörmland. Hög framkomlighet ger kortare körtider 
och mer pålitlig och attraktiv kollektivtrafik. Kortare körtid ger lägre 
trafikkostnad. 

Momentan fordonsbeläggning mäts via både på- och avstigandesiffror. 
Trängsel, dvs alla sittplatser (för landsbygdstrafik) eller minst 30% av 
ståplatserna (för stadstrafik) är fulla, under mer än två veckor medför att 
trafikoperatören måste avisera beställaren om merbeställning, dvs ytterligare 
fordonskapacitet. Behov av sådan trängselinducerad utökning har redan 
innan trafikårets början kunnat ses för linje 2. Utökning av trafikkostnad kan 
reduceras avsevärt genom denna tillköpsbeställnings inriktning med 
omfördelning av lågt nyttjad servicelinjetrafik i rusningstid. Kostnad utöver 
omfördelningen tas sannolikt ut av lägre utfall av incitament än budgeterat.  

Bedömningen är att totalsumman ryms inom 2021 års planerade rambudget. 

För trafikår 2022 förväntas ekonomiska effekter av förändringar i 
stadstrafiken inklusive servicelinjer och omfördelad kostnad mellan regional 
och kommunal landsbygdstrafik. Utredningsarbete under 2020 kommer att 
ringa in kostnaden. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslag till tillköpsbeställning 2021 enligt ovan och överlämna 
den till Region Sörmland som tillköpsbeställning inför trafikår 2021, samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
  



 
Samhällsbyggnad 
Anna Selander 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-04-09 

Dnr 
 

   
   
  
 
 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset  Fax 0155-24 83 30  BG 619-0342 
611 83  NYKÖPING  kommun@nykoping.se www.nykoping.se 

Tillköpsbeställning till Region Sörmland avseende 
kollektivtrafik inför trafikår 2021  

Sammanfattning 
Länets kommuner och Region Sörmland, i egenskap av regional 
kollektivtrafikmyndighet, har en överenskommen ansvarsfördelning och 
process för kollektivtrafik och dess förändringar. Finansieringsansvaret för 
själva trafiken fördelas så att stadstrafik och lokal landsbygdstrafik bekostas 
av respektive kommun.  

Tillköpsbeställning, fd trafikbeställning, ska kommunerna skicka in till regionen 
senast i maj årligen. Dokumentet innehåller de förändringar, ökningar och 
minskningar i utbud, man önskar inför nästa tidtabellperiod samt vad som bör 
studeras närmare inför nästkommande år.  

Samråd har skett med kommunens verksamheter och med Region Sörmland. 

Bakgrund 
Region Sörmland bildades den 1 januari 2019 och övertog rollen som regional 
kollektivtrafikhuvudman enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Länets 
samtliga kommuner och Region Sörmland har träffat en överenskommelse om 
en ansvarsfördelning för kollektivtrafiken i länet. Administrativa och tekniska 
samordningsuppgifter ingår i regionens uppdrag. Finansieringsansvaret för 
trafiken fördelas likt tidigare. Stadstrafik och lokal landsbygdstrafik bekostas 
av respektive kommun och regional trafik med buss och tåg av regionen.  

Planering och beslut om trafikomfattning ska utgå från en process med aktiv 
medverkan mellan parterna. Inriktningen är sammanhållen trafik enligt 
gällande Regionalt Trafikförsörjningsprogram.  

Överenskommelsen innebär att en årlig s.k. tillköpsbeställning ska göras från 
kommunerna till Region Sörmland. Tillköpsbeställningen skall inkomma senast 
under maj månad och ersätter den tidigare trafikbeställningen. Däri talar 
kommunen om de förändringar man önskar inom sitt trafikområde inför nästa 
tidtabellperiod. Större förändringar som kräver utredning och ekonomisk 
konsekvensbeskrivning ska ingå i tillköpsbeställningen året innan.  

mailto:kommun@nykoping.se
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Tillköpsbeställningen för Nyköpings kommun inför trafikår 2021 omfattar 
önskemål om justeringar i den kollektivtrafik som Nyköpings kommun är 
ansvarig för under trafikåret 2021 (tidtabellen börjar gälla i december 2020) 
och de förändringar som kommunen önskar bereda inför trafikår 2022. 
Dokumentet kommenterar även regional trafik inklusive tågtrafik. Samråd med 
kommunen sker när justeringar görs enligt beställningen. 

Förslag till Tillköpsbeställning 2021 
1. Trafikutbudet i stads- och tätortstrafiken justeras enligt följande: 

• Servicelinjernas utbud omprioriteras under högtrafik till utbud för stadslinje 
för att motverka trängsel. 

• Förstärkningsturer omstruktureras efter behov.  

o Trängselstatistik nyttjas för analys av permanenta utbudsändringar.  

• Mindre justeringar för att möta ändringar i tågtrafiken. 

2. Trafikutbudet i lokal landsbygdstrafik justeras enligt följande: 

• Löpande vid uppkommande akuta behov och möjliga effektiviseringar. 

• Mindre justeringar för att möta ändringar i tågtrafiken. 

3. Beredning inför trafikår 2021/2022: 

• Justering av stadstrafikens utbud mot samma eller halverad turtäthet för 
samtliga tre linjer i form av intervaller 10/20/30/60 min, inte 15 min.  
Tre ambitionsnivåer bereds till den sista september 2020: 

1) Omfördelning mellan linjer till aktuell resenärsefterfrågan utan ökad 
trafikkostnad. Minskning av utbud för vissa linjer och tider blir effekten. 

2) Minskad trängsel och ökat utrymme för mer resande främst i 
högtrafiktid utan att minska dagens turtäthet för någon stadslinje. Höjd 
ambitionsnivå innebär ökad trafikkostnad. 

3) Som 2 med kortare körväg kring Brandkärr. Medför kortare restider, 
mindre ökad trafikkostnad och längre gångavstånd. 

• Pilotstudie med anropsstyrd kollektivtrafiklösning för tätorten: 

o Enligt trafikbeställning 2018.  

o Bereds till den sista september 2020.  

o Om och hur anropstrafik kan utgöra ett alternativ till dagens 
servicelinjer. 
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o Lösningen bör, utöver särskilda behov för äldre resenärer, 
möjliggöra utveckling mot trafikering i lågtrafiktid och områden med 
lägre befolkningstäthet än underlag för huvudlinje. 

4. Beredning inför kommande trafikår, i prioriteringsordning: 

• Planering inför behov av omläggning av busstrafik när framkomligheten 
begränsas kring byggnation av Nyköpings resecentrum. 

• Kollektivtrafik Väster om väster 

o Möjliga och rimliga kollektivtrafiklösningar för omvandlingsområden 
väster om TGOJ-banan, Högbrunn, Idbäcken och Hemgården, 
studeras. Ett gemensamt arbete mellan kommunen och Region 
Sörmland bör göras kring väginfrastruktur och antal bostäder som 
bör planeras för att ge underlag för kollektivtrafik både lokalt inom 
området och för att försörja områdets delregionala målpunkter 
såsom Nyköpings gymnasium.  

• Bedöm effekter att stanna med landsbygdslinjer i Nyköpings tätort bara vid 
de största målpunkterna för linjernas resenärer dvs vid färre hållplatser. 

• Anropsstyrda kollektivtrafiklösningar för landsbygd. 

5. Stora planerade infrastrukturprojekt som påverkar busstrafiken i närtid: 

• Byggnation av Nyköpings resecentrum:  

o Viss trafikpåverkan 2020-2021 

o Omledning busstrafik från Södra Bangårdsgatan; 2023-2024, 
Brunnsgatan till tillfällig passage under järnväg; höst 2024-vår 2026  

• Brunnsgatan vid Lasarettet: 

o Ombyggnad av Nyköpings Lasarett, ny infart, broarbeten över 
Visornas väg och hållplatsåtgärder; 2019-2022  

• Östra infarten:  

o Större arbeten Trpl Pål Jungs hage - Ekensberg; 2023-24 

6. Regional trafik: 

• Regionens inriktning för framtida regional trafik till och från Nyköping 
behöver tydliggöras. Effekter för linjernas nuvarande upptagningsområden 
och förväntad omfördelning av kostnader för upprätthållande av trafikutbud 
måste presenteras. 

• Redan utökad tågtrafik måste behållas långsiktigt.  

• Senare tåg önskas på vardagar genom att 21.49 tåget går efter kl 22.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Tillköpsbeställning för 2021 avser trafik som Nyköpings kommun har helt eller 
delvis finansieringsansvar för och finansieras via kommunens driftbudget för 
kollektivtrafik. 

Den ekonomiska konsekvensen är svårförutsägbar då avtalet innehåller 
incitamentsersättning där attraktiv trafik med nöjda kunder och hög punktlighet 
genererar högre ersättning. Ett 80% utfall av maximalt incitament är 
budgeterat från Region Sörmland. Hög framkomlighet ger kortare körtider och 
mer pålitlig och attraktiv kollektivtrafik. Kortare körtid ger lägre trafikkostnad. 

Momentan fordonsbeläggning mäts via både på- och avstigandesiffror. 
Trängsel, dvs alla sittplatser (för landsbygdstrafik) eller minst 30% av 
ståplatserna (för stadstrafik) är fulla, under mer än två veckor medför att 
trafikoperatören måste avisera beställaren om merbeställning, dvs ytterligare 
fordonskapacitet. Behov av sådan trängselinducerad utökning har redan innan 
trafikårets början kunnat ses för linje 2. Utökning av trafikkostnad kan 
reduceras avsevärt genom denna tillköpsbeställnings inriktning med 
omfördelning av lågt nyttjad servicelinjetrafik i rusningstid. Kostnad utöver 
omfördelningen tas sannolikt ut av lägre utfall av incitament än budgeterat.  

Bedömningen är att totalsumman ryms inom 2021 års planerade rambudget. 

För trafikår 2022 förväntas ekonomiska effekter av förändringar i stadstrafiken 
inklusive servicelinjer och omfördelad kostnad mellan regional och kommunal 
landsbygdstrafik. Utredningsarbete under 2020 kommer att ringa in 
kostnaden. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till tillköpsbeställning 2021 enligt ovan och överlämna 
den till Region Sörmland som tillköpsbeställning inför trafikår 2021, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

 

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 
barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa.  
En prövning av barnets bästa har genomförts. 
Förslag till beslut beaktar vad som bedöms vara barnets bästa enligt prövningen.  

☒ 
☒ 
☒ 
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Mats Pettersson  
Kommundirektör  
  

 Anna Selander 
 Samhällsbyggnadschef 

 

Beslut till: 

Region Sörmland 
SHB Strategienheten 
Tekniska divisionen 



  Datum 
2020-05-06 
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Mall för prövning av barnets bästa, enkel och formell 
 

Tillköpsbeställning till Region Sörmland avseende kollektivtrafik inför 
trafikår 2021 

Delmoment Resonemang  

1. Beskriv ärendet eller frågan med 
utgångspunkt i barns bästa  
 
Exempelvis: bakgrund, syfte, problem/ 
målbild, verksamhet och målgrupp.  
Om beskrivningen motiverar det, initiera 
samverkan med berörda parter (ex. annan 
verksamhet, anhöriga eller resurser.)  
Om det framgår att barnets bästa ska vägas 
mot andra intressen bör en formell prövning 
genomföras. Det bör då också framgå i 
beskrivningen av ärendet. Se under 
delmoment 5.  
(Berör processteg 1 i riktlinje)  

Ärendet berör busstrafikutbudet i 
kommunen december 2020 till 
december 2021. 

Detta är en sk tillköpsbeställning, dvs 
reglerar vilka utökningar eller 
nerdragningar i antal turer som 
kommunen vill beställa. Regleringen i 
detalj kring tidtabellstider eller 
passningar ligger kvar likt tidigare, 
där varje linje har sin beskrivning 
kring passning och utbud tex endast 
under skoltermin. 

Barn och anhöriga kan under hela 
året komma med synpunkter till 
Sörmlandstrafiken/Region sörmland 
och dessa tillsammans med 
resenärsstatistik ligger till grund för 
innehållet i tillköpsbeställningen. 

Trafikutbudet som Nyköpings 
kommun tillsammans med Region 
Sörmland planerar har i grunden stor 
prioritering av barns resor till skola 
och fritidsaktiviteter. 

2. Bedöm vilket underlag som är 
relevant att utgå från för att kunna göra 
en bedömning av barnets bästa, och 
beskriv detta  
 
Exempelvis: Artiklar i barnkonventionen: 2, 
3, 6 och 12 omfattas alltid av en prövning. 
Identifiera övriga artiklar som är relevanta 
för ärendet, forskning, lagstiftning/ 
myndighetsföreskrifter.  
(Berör processteg 2–4 i riktlinje)  

Barns rätt till utbildning och trygghet 
samt att självständigt erbjudas 
möjlighet till transporter är grund för 
bedömningarna som gjorts. 

3. Väg relevanta faktorer mot varandra. 
Ta utgångspunkt i barnets rättigheter  

För närvarande finns trängsel på 
stadslinje 2 mellan Arnö och 
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Om motiverat identifiera handlingsalternativ 
och analysera konsekvenser för 
barnet/barnen, samt andra konsekvenser 
som bedöms viktiga för att belysa den åtgärd 
som föreslås  
(Berör processteg 5 i riktlinje)  

Brandkärr i rusningstid. Det händer 
att resenärer blir lämnade till nästa 
avgång då bussen är full. Då finns 
risk att bli sen till skolan och liknande 
eller bli ifrågasatt vid senare 
hemkomst efter skolan. 
Trafiksäkerheten kan brista om man 
behöver knuffas för att få plats och 
mindre barn är då mer utsatta. 

Det är vid vissa avgångar ståplats 
mellan Buskhyttan och Nyköping.  

Situationen följer lagstiftningen, 
vilken tillåter stående i bussar. Dock 
vill kommunen och Sörmlandstrafiken 
kunna erbjuda sittplats, främst i 
landsbygdstrafik, vilket också är 
inskrivet i trafikavtal.  

Frekvent stående med många 
stående i närheten av sig ger en 
mindre social trygghet och kan 
drabba främst unga tjejer som kan 
känna sig utsatta. 

Annan trafik i rusningstid är väldigt 
glest utnyttjad, såsom servicelinjen, 
linje 161 och 162.  

För trafiken från Nävekvarn via 
Buskhyttan kan, efter noga studie av 
resenärsfördelning mellan två bussar 
som ankommer i Nyköping samma 
tid, båda bussar gå via Buskhyttan 
för att erbjuda större möjlighet till 
sittplats. 

4. Formulera en slutsats – vad bedöms 
vara barnets bästa i ärendet?  
 
Tillför dokumentationen från prövningen till 
ärendet. Vad som bedömdes vara barnets 
bästa ska beaktas och väga tungt för 
beslutet/utfallet.  
(Berör processteg 6 i riktlinje)  

Det bästa är att omprioritera 
fordonsnyttjande från linje 161/162 till 
linje 2. En omfördelning av trafiken 
från servicelinjen till linje 2 skulle 
gynna fler unga. 

Genom att möjliggöra en förlängd 
körväg för en bussavgång från 
Nävekvarn via Buskhyttan är 
möjligheten större att alla kan få 
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sittplats. Den lösningen medför då 
längre restid från Nävekvarn vilket är 
mindre gynnsamt för det ger mindre 
tid till sömn på morgonen. 

Detta medför viss utökning i 
trafikkostnad pga längre körsträckor. 
Fler barn kan få en bättre och mer 
trygg resa till skolan till en rimligt 
utökad kostnad. 

 
5. Finns det övriga intressen som 
behöver beaktas i ärendet? Beskriv 
dessa  
 
(Berör processteg 5 i riktlinje)  

Konsekvenser för de få befintliga 
resenärerna på linje 161/162 blir att 
de behöver resa något senare eller 
tidigare alternativt transportera sig till 
fots eller på cykel till Stadsbusslinjer.  

Resenärer från Nävekvarn kan 
uppleva resan mindre attraktiv då 
den tar längre tid. 

 
6. Väg övriga intressen mot vad som 
bedömts vara barnets bästa  
 
Beskriv de eventuella intressekonflikter som 
identifieras. Utgå från rättigheterna, och i 
synnerhet om en intressekonflikt innebär en 
kränkning av en rättighet eller att barns 
rättigheter inte kan tillgodoses fullt ut.  
(Berör processteg 5–6 i riktlinje)  

Se ovan. 

7. Formulera ett förslag till beslut  
 
Det ska tydligt framgå hur förslag till beslut 
beaktar barnets bästa eller tydligt motivera 
eventuella avvägningar som innebar att 
andra intressen fick väga tyngre. Notera att 
barnets bästa ska beaktas i första hand. 
Tillför dokumentation från prövningen till 
ärendet.  
(Berör processteg 6 i riktlinje)  

Tillköpsbeställningen föreslås 
innehålla omfördelning från linje 
161/162 i rusningstid till förmån för 
mer trafik på linje 2. Beställningen 
innehåller också en möjlighet till 
mindre justering i linjesträckning om 
fortsatt ståplats från Buskhyttan ses. 

8. Föreslå kompenserande åtgärder  
 
Har andra intressen behövt väga tyngre än 
bedömning av barnets bästa, bör 
kompensatoriska åtgärder föreslås. Utgå från 
de rättigheter som inte kan tillgodoses fullt 
ut/ målgruppen som berörs. Det kan vara på 
kort eller lång sikt.  

Utbudet för linje 161 och 162 kommer 
bli likvärdigt mellan de två 
servicelinjerna och fortsatt prioritera 
att erbjuda resande mitt på dagen, 
när taxan för månadsbiljett dessutom 
är betydligt lägre. Resandet  för 
servicelinjerna är markant högre 



 

   4/4 
 

(Berör processteg 5–6 i riktlinje)  utanför rusningstid idag. Ändringen 
tillgodoser det huvudsakliga resandet 
för den som idag nyttjar 
servicelinjerna. 

 

På längre sikt, vilket 
tillköpsbeställningen också 
innehåller, utreds ett mer 
genomarbetat stadstrafikutbud och 
möjliga alternativ till servicelinjerna. 
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KS §   Dnr KK18/396 
 

Investering: Åtgärder i Horsvik inom ramen för LONA-projekt 

Samhällsbyggnad har hösten 2018 fått i uppdrag att ta fram förslag till olika 
utvecklingsmöjligheter för Horsviks användning och tillgänglighet. 
Samhällsbyggnad ser för närvarande behov av att vidta åtgärder för att rusta 
upp Horsvik så att området kan öppnas för besökare till sommaren 2020. 
Åtgärderna som föreslås finns inplanerade i kommunens investeringsbudget 
2019-2021. Detta inkluderar kommunens medfinansiering av LONA-projekt. 
Inga medel är hittills använda då lantmäteriförrättningen försenat processen. 
I Samhällsbyggnads uppdrag ingår även att utreda lämplig skyddsform och 
ta fram underlag för beslut om natur- eller kulturreservat och skötselplan, 
vilket Samhällsbyggnad för närvarande arbetar med.  
 
Nyköpings kommun har i mars 2020 blivit beviljade LONA-medel (525 tkr) 
som finansierar 50% av åtgärderna som föreslås, med ett undantag (se 
tabell nedan). LONA-projekt innefattar nio delprojekt varav några räknas som 
investeringar och framgår av tabellen. De övriga delprojekten som inte 
nämnda i tabellen är restaurering av hagmarker och trädgårdsmiljöer, 
gränsmarkering och skyltning, vägvisning och tillgänglighetsanpassningar, 
angöringsmöjligheter för båt, samt anläggande av eldplatser nära vattnet. 
 
Framtida drift av investeringarna kommer att tas från driftbudget för 
naturvården, Plan- och naturenheten. Kommunen avser att söka externa 
bidrag för fler naturvårdsåtgärder i framtiden. 
 
Investeringstyp Investering 

kommun, tkr 
Kostnad åtgärd 
totalt, tkr 

Anmärkning 

Parkering (LONA 
50%) 

35 70 Anläggs i egen 
regi av TEK 

Nytt stängsel, 
hagmark (LONA 
50%) 

150 300 Vildsvinsskydd 
och stängsel för 
betesdjur 

Upprustning 
lada, väderskydd 
(LONA 50%) 

25 50  

Utvändiga 
elinstallationer 

50   

Totalt 260  420  
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KS §   Dnr KK18/396 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uppdra åt Samhällsbyggnad att genomföra de nio delprojekten inom 
LONA inklusive ovan investeringsåtgärder,  
 
att anvisa 260 tkr för de åtgärder som innefattar investeringar från 
kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel,  
 
att investeringarnas kapitalkostnader belastar Samhällsbyggnad, Plan- och 
naturenhetens budget.  
  



 
Kommunledningskansliet, 
Sekretariat 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-05-06 

Dnr 
KK18/396 

   
   
  
 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset  Fax 0155-24 83 30  BG 619-0342 
611 83  NYKÖPING  kommun@nykoping.se www.nykoping.se 

Investering: Åtgärder i Horsvik inom ramen för 
LONA-projekt 

Bakgrund 
Samhällsbyggnad har hösten 2018 fått i uppdrag att ta fram förslag till olika 
utvecklingsmöjligheter för Horsviks användning och tillgänglighet. 
Samhällsbyggnad ser för närvarande behov av att vidta åtgärder för att rusta 
upp Horsvik så att området kan öppnas för besökare till sommaren 2020. 
Åtgärderna som föreslås finns inplanerade i kommunens investeringsbudget 
2019-2021. Detta inkluderar kommunens medfinansiering av LONA-projekt. 
Inga medel är hittills använda då lantmäteriförrättningen försenat processen. I 
Samhällsbyggnads uppdrag ingår även att utreda lämplig skyddsform och ta 
fram underlag för beslut om natur- eller kulturreservat och skötselplan, vilket 
Samhällsbyggnad för närvarande arbetar med.  

Nyköpings kommun har i mars 2020 blivit beviljade LONA-medel (525 tkr) som 
finansierar 50% av åtgärderna som föreslås, med ett undantag (se tabell 
nedan). LONA-projekt innefattar nio delprojekt varav några räknas som 
investeringar och framgår av tabellen. De övriga delprojekten som inte 
nämnda i tabellen är restaurering av hagmarker och trädgårdsmiljöer, 
gränsmarkering och skyltning, vägvisning och tillgänglighetsanpassningar, 
angöringsmöjligheter för båt, samt anläggande av eldplatser nära vattnet. 

Framtida drift av investeringarna kommer att tas från driftbudget för 
naturvården, Plan- och naturenheten. Kommunen avser att söka externa 
bidrag för fler naturvårdsåtgärder i framtiden. 

  

mailto:kommun@nykoping.se
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Investeringstyp Investering 
kommun, tkr 

Kostnad åtgärd 
totalt, tkr 

Anmärkning 

Parkering (LONA 
50%) 

35 70 Anläggs i egen 
regi av TEK 

Nytt stängsel, 
hagmark (LONA 
50%) 

150 300 Vildsvinsskydd 
och stängsel för 
betesdjur 

Upprustning 
lada, väderskydd 
(LONA 50%) 

25 50  

Utvändiga 
elinstallationer 

50   

Totalt 260  420  
 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att uppdra åt Samhällsbyggnad att genomföra de nio delprojekten inom LONA 
inklusive ovan investeringsåtgärder,  

att anvisa 260 tkr för de åtgärder som innefattar investeringar från 
kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel,  

att investeringarnas kapitalkostnader belastar Samhällsbyggnad, Plan- och 
naturenhetens budget.  

 

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
 Anna Selander 
 Samhällsbyggnadschef 

 

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i 
enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning 
av barnets bästa.  
 
En prövning av barnets bästa har genomförts. 
 
Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt 
prövningen.  

 
☒ 

 
☐ 

 
☐ 
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KS §   Dnr KK20/334 
 
Markanvisningsavtal med Enviro Studentbostäder AB för del av 
fastigheten Högbrunn 1:5 inom kvarteret Goliath i Hemgården 
 
Markanvisningsavtalet avser del av fastigheten Högbrunn 1:5, inom blivande 
kvarteret Goliath inom Hemgårdens företagsområde, Nyköpings kommun.  
 
Näringslivsenheten tillsammans med Samhällsbyggnad, Mark- och 
exploatering bedömer att aktuell intressent, Enviro Studentbostäder AB, 
kommer att bidra positivt till den fortsatta utvecklingen av företagsparken 
Hemgården. 
 
Området Hemgården företagspark vänder sig till etableringar inom industri, 
kontor och lager. Företaget Enviro Studentbostäder AB planerar att 
tillsammans med Duseborg AB bygga en ny högkvalitativ etablering till bland 
annat Arver Lastbilar som idag har sin verksamhet på Norrköpingsvägen, 
övriga verksamheter inkluderar även etablerade kedjor inom 
maskinuthyrning och försäljning, bilvård, bygghandel och logistik. Idag finns 
flera bilfirmor etablerade i området. 
 
Området för vilken avtalet gäller är markerad på kartan och har en areal om 
ca 8 000 kvadratmeter. 
 
Markanvisningen innebär att intressenten undersöker möjligheten att 
exploatera området för sin verksamhet.  
 
Markanvisningsavtal finns som bilaga till tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna markanvisningsavtal med Enviro Studentbostäder AB för del 
av Högbrunn 1:5, inom blivande kvarteret Goliath inom Hemgårdens 
företagsområde.  
 
  



  Tjänsteskrivelse Dnr SHB09/209 
  

Samhällsbyggnad Datum  
 2020-04-02   

 
 
 

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 

 

Markanvisningsavtal med Enviro Studentbostäder 
AB för del av fastigheten Högbrunn 1:5 inom 
kvarteret Goliath i Hemgården 

Bakgrund 
Markanvisningsavtalet avser del av fastigheten Högbrunn 1:5, inom blivande 
kvarteret Goliath inom Hemgårdens företagsområde, Nyköpings kommun.  

Näringslivsenheten tillsammans med Samhällsbyggnad, Mark- och 
exploatering bedömer att aktuell intressent, Enviro Studentbostäder AB, 
kommer att bidra positivt till den fortsatta utvecklingen av företagsparken 
Hemgården. 

Området Hemgården företagspark vänder sig till etableringar inom industri, 
kontor och lager. Företaget Enviro Studentbostäder AB planerar att 
tillsammans med Duseborg AB bygga en ny högkvalitativ etablering till bland 
annat Arver Lastbilar som idag har sin verksamhet på Norrköpingsvägen, 
övriga verksamheter inkluderar även etablerade kedjor inom maskinuthyrning 
och försäljning, bilvård, bygghandel och logistik. Idag finns flera bilfirmor 
etablerade i området. 

Området för vilken avtalet gäller är markerad på kartan och har en areal om ca 
8 000 kvadratmeter. 

Markanvisningen innebär att intressenten undersöker möjligheten att 
exploatera området för sin verksamhet.  
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Markanvisningsavtal finns som bilaga till tjänsteskrivelse.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna markanvisningsavtal med Enviro Studentbostäder AB för del av 
Högbrunn 1:5, inom blivande kvarteret Goliath inom Hemgårdens 
företagsområde.  

 

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
  

 Anna Selander 
 Samhällsbyggnadschef 
 

Beslut till: 

Samhällsbyggnad 
Enviro Studentbostäder Ab.  



Datum Dnr SHB09/209 

2020-04-02 

Samhällsbyggnad 

Postadress 

Nyköpings kommun 

N/A 

611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 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 

Mellan Nyköpings kommun, org. nr 212000-2940, 611 83 Nyköping, nedan kallad 
kommunen, och Enviro Studentbostäder AB, org. nr 559086-8310, Mailbox 617, 114 
11 Stockholm, nedan kallad bolaget, träffas härmed följande 

MARKANVISNINGSAVTAL 

1  Bakgrund och syfte 

Syftet med detta markanvisningsavtal är att ge riktlinjer och lägga fast 
förutsättningar för exploatering och utbyggnad av del av fastigheten Högbrunn 1:5, 
inom kvarteret Goliath i Hemgården, Nyköpings kommun. Området för vilket avtalet 
gäller har en areal om ca 8 000 kvadratmeter och benämns nedan fastigheten. Det 
aktuella området har markerats med rött på bifogad karta, se Bilaga 1.  

2  Giltighet 
Genom detta markanvisningsavtal förbinder sig kommunen att under 6 månader från 
undertecknandet av överenskommelsen dock längst tom 2020-11-30, inte försälja 
eller på annat sätt upplåta området till annan part. 

Efter markanvisningsavtalets utgång upphör avtalet att gälla. Om någon oförutsägbar 
omständighet uppkommit inom avtalstiden som försenat förhandlingsprocessen, kan 
kommunen medge att avtalstiden förlängs. Förlängning sker genom skriftligt tillägg 
till det här avtalet. 

Om parterna träffar avtal om marköverlåtelse innan avtalstidens utgång upphör det 
här avtalet att gälla i sin helhet. 

Bolaget äger rätt att i förtid säga upp det här avtalet. Uppsägningen ska ske 
skriftligen och blir giltig omedelbart efter att uppsägningen inkommit till kommunen. 

3  Marköverlåtelse och ersättning 

Om parterna träffar avtal om marköverlåtelse kommer ett köpeavtal att upprättas. 

Priset för marken uppgår till 350 kronor per kvadratmeter fastighetsarea. 

FÖRSLAG
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Kommunen ansöker om fastighetsbildning och köpeskillingen kommer att regleras 
efter genomförd lantmäteriförrättning. 

Parterna svarar under markanvisningstiden för sina egna kostnader. Således ansvarar 
bolaget för och bekostar alla undersökningar av fastigheten och förutsättningarna för 
byggnation och utveckling. 

Någon ersättning för reservationen av marken skall ej utgå mellan parterna. 
Kommunen ersätter inte bolaget för kostnader som bolaget investerat under 
avtalstiden. 

I det fall intressenten väljer att inte utnyttja rätten till köp av fastigheten eller om 
överenskommelsen av andra skäl förfaller eller avslutas, skall respektive part svara 
för sina egna kostnader. 

4  Övriga förutsättningar   
Kommunen garanterar inte markens förhållanden och bärkraftighet, varför 
intressenten själv måste företa erforderliga undersökningar före byggandet. 

Intressenten skall på egen bekostnad grundligt besiktiga fastigheten samt har rätt att 
även i övrigt göra en legal, ekonomisk, teknisk och miljömässig genomgång av 
området. 

För fastigheten gäller detaljplanen P18-24. Bolaget har tagit del av detaljplanen och 
är fullt införstådd med planens bestämmelser. 

Höjdsättning har tagits fram för området. Bolaget förbinder sig att, på egen 
bekostnad, utforma fastigheten och byggnaderna i enlighet med kommunens 
höjdsättning.  

En dagvattenutredning har tagits fram för området. Bolaget förbinder sig att, inom 
fastigheten, genomföra och bekosta de nödvändiga åtgärder som föreslås i 
dagvattenutredningen och gällande detaljplan.  

Nyköpings kommunens riktlinjer för markanvisning gäller. 

5 Hävningsrätt 

Skulle endera parten ej fullfölja sina åtaganden enligt detta markanvisningsavtal äger 
den andra parten rätt att häva markanvisningsavtalet. 

6 Tvistelösning 

Tvister på grund av detta avtal ska hänskjutas till allmän domstol. 

7 Överlåtelse 

Detta avtal får inte överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. 

8 Ändringar och tillägg 
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Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligen godkännas av 
kommunen. 

9  Handlingar 
Till avtalet bifogas följande handlingar 

Bilaga 1: Karta över aktuellt område. 

Detta markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Högbrunn 1:5 inom kvarteret 
Goliath i Hemgården, Nyköpings kommun, har upprättats i två likalydande exemplar 
varav parterna tagit var sitt. 

* *   *   *   *

Nyköping 20     Nyköping 20        -  - 

För bolaget      För kommunen 

_______________________         ________________________ 

Alfred Karlsten           Urban Granström 

Verkställande direktör         Kommunstyrelsens ordförande 
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Bilaga 1 – Karta över aktuellt område (markerat med rött). 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum 

2020-05-18 
 _______________________________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KS §   Dnr KK20/336 

Investering: heltäckande brandlarm på Träffen 

Det befintliga brandlarmet på Träffen är inte heltäckande och saknar 
reservdelar vilket innebär risker samt svårigheter att uppfylla 
myndighetskraven. Larmet är inte uppkopplat mot MLS och saknar därmed 
direktkoppling till Räddningstjänsten. 

På Träffen bedrivs det idag förskoleverksamhet i lokalen Hjorten, somaliska 
föreningen har verksamhet i lokalen Nyckeln och i Stora Träffen bedrivs det 
uthyrning till föreningar och övriga evenemang. Kommunfastigheter och 
Nyköpings Arenor ser ett ökat behov av lokaler för uthyrning till olika 
föreningar och evenemang. Med ökad verksamhetsvolym, i framförallt antal 
personer som kan kommas att vistas i lokalerna, ställs det högre 
myndighetskrav gällande brandsäkerhet. Utifrån detta ser vi ett brådskande 
behov av ett heltäckande brandlarm som täcker de behov som finns i 
Träffens lokaler samt de aktiviteter som i framtiden kan kommas att bedrivas 
i lokalerna. 

Uteteatern är idag en byggnad med ett högt kulturvärde som saknar 
heltäckande brandlarm idag. Detta gäller även den mindre förskolebyggnad 
som ligger inom Träffenområdet. Vid en nyinstallation av ett heltäckande 
brandlarm i Träffen bör det installeras heltäckande brandlarm även i dessa 
byggnader vilka då kopplas samman med Träffens och har direktkoppling till 
Räddningstjänsten.  

Medlen för denna investering fanns i plan om några år men på grund av 
ökning av personer som vistas i området bedöms åtgärden brådskande och 
nödvändig att prioritera i år.  

Förslag 
Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, föreslås få i uppdrag att installera 
ett heltäckande brandlarm i byggnaderna Träffen, uteteatern och 
förskolepaviljongen med en direktuppkoppling till Räddningstjänsten samt att 
2 miljoner kr avsätts för detta ändamål.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, i uppdrag att installera 
heltäckande brandlarm i ovan nämnda byggnader, samt 

att anvisa 2 mnkr till Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, från 
Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för åtgärden, samt 

att kapitaltjänstkostnaden arbetas in i Tekniska divisionen, 
Kommunfastigheters, budget och finansieras via hyresintäkter från 
Nyköpings Arenor. 



Tekniska divisionen, 
Kommunfastigheter 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-04-07 

Dnr 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset Fax 0155-24 83 30  BG 619-0342 
611 83  NYKÖPING kommun@nykoping.se www.nykoping.se 

Investering: heltäckande brandlarm på Träffen 

Bakgrund 
Det befintliga brandlarmet på Träffen är inte heltäckande och saknar 
reservdelar vilket innebär risker samt svårigheter att uppfylla 
myndighetskraven. Larmet är inte uppkopplat mot MLS och saknar därmed 
direktkoppling till Räddningstjänsten. 

På Träffen bedrivs det idag förskoleverksamhet i lokalen Hjorten, somaliska 
föreningen har verksamhet i lokalen Nyckeln och i Stora Träffen bedrivs det 
uthyrning till föreningar och övriga evenemang. Kommunfastigheter och 
Nyköpings Arenor ser ett ökat behov av lokaler för uthyrning till olika 
föreningar och evenemang. Med ökad verksamhetsvolym, i framförallt antal 
personer som kan kommas att vistas i lokalerna, ställs det högre 
myndighetskrav gällande brandsäkerhet. Utifrån detta ser vi ett brådskande 
behov av ett heltäckande brandlarm som täcker de behov som finns i Träffens 
lokaler samt de aktiviteter som i framtiden kan kommas att bedrivas i 
lokalerna. 

Uteteatern är idag en byggnad med ett högt kulturvärde som saknar 
heltäckande brandlarm idag. Detta gäller även den mindre förskolebyggnad 
som ligger inom Träffenområdet. Vid en nyinstallation av ett heltäckande 
brandlarm i Träffen bör det installeras heltäckande brandlarm även i dessa 
byggnader vilka då kopplas samman med Träffens och har direktkoppling till 
Räddningstjänsten.  

Medlen för denna investering fanns i plan om några år men på grund av 
ökning av personer som vistas i området bedöms åtgärden brådskande och 
nödvändig att prioritera i år.  

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i 
enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning 
av barnets bästa.  

☒

mailto:kommun@nykoping.se
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Förslag 
Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, föreslås få i uppdrag att installera ett 
heltäckande brandlarm i byggnaderna Träffen, uteteatern och 
förskolepaviljongen med en direktuppkoppling till Räddningstjänsten samt att 2 
miljoner kr avsätts för detta ändamål.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, i uppdrag att installera 
heltäckande brandlarm i ovan nämnda byggnader, samt 

att anvisa 2 mnkr till Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, från 
Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för åtgärden, samt 

att kapitaltjänstkostnaden arbetas in i Tekniska divisionen, 
Kommunfastigheters, budget och finansieras via hyresintäkter från Nyköpings 
Arenor. 

Mats Pettersson 
Kommundirektör 

Kent Nyman 
Divisionschef Tekniska divisionen 

Beslut till: 

Ekonomiavdelningen 
Nyköpings arenor 
Tekniska divisionen 

En prövning av barnets bästa har genomförts. 

Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt 
prövningen.  

☒

☒



Datum 
2020-04-24 

Kommunfastigheter 
Sofie Wigerblad 
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Prövning av barnets bästa enligt Barnkonventionen 
gällande brandlarm på Träffen  

Genomförd prövning utifrån Nyköpings kommuns riktlinje och enligt mall för 
prövning av barnets bästa. 

1. Beskriv ärendet eller frågan med utgångspunkt i barns bästa

Från tjänsteskrivelsen 

Det befintliga brandlarmet på Träffen är inte heltäckande och saknar 
reservdelar vilket innebär svårigheter att uppfylla myndighetskraven. Larmet är 
inte uppkopplat mot MLS och saknar därmed direktkoppling till 
Räddningstjänsten. 

På Träffen bedrivs det idag förskoleverksamhet i lokalen Hjorten, somaliska 
föreningen har verksamhet i lokalen Nyckeln och i Stora Träffen bedrivs det 
uthyrning till föreningar och övriga evenemang. Kommunfastigheter och 
Nyköpings Arenor ser ett ökat behov lokaler för uthyrning till olika föreningar 
och evenemang. Med ökad verksamhetsvolym, i framförallt antal personer 
som kan kommas att vistas i lokalerna, ställs det högre myndighetskrav 
gällande brandsäkerhet. Utifrån detta ser vi ett behov av ett heltäckande 
brandlarm som täcker de behov som finns i Träffens lokaler samt de aktiviteter 
som i framtiden kan kommas att bedrivas i lokalerna. 

Uteteatern är idag är en byggnad med ett högt kulturvärde och som saknar 
heltäckande brandlarm. Detta gäller även den mindre förskolebyggnad som 
ligger inom Träffen-området. Vid en nyinstallation av ett heltäckande 
brandlarm i Träffen bör det installeras heltäckande brandlarm även i de 
byggnaderna vilka då kopplas samman med Träffens. 

Implikationer för barn 

I och med att förskola omfattas av de planerade åtgärderna i brandlarmet finns 
det en direkt påverkan på barn. Likaså befinner sig barn i olika åldrar ofta i de 
lokaler som finns på Träffen liksom i utomhusteatern.  
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Den investering som föreslås (totalt 2 mnkr) behöver ställas mot andra 
investeringar som kommunen behöver göra. En konsekvensanalys som 
prövar barnets bästa har därför gjorts.    

2. Bedöm vilket underlag som är relevant att utgå från för att kunna
göra en bedömning av barnets bästa, och beskriv detta

Följande artiklar i Barnkonventionen har en koppling till de föreslagna 
åtgärderna och är därmed aktuella för prövning: 

Artikel 3 Barnets bästa  

Artikel 18 Uppfostran och utveckling 

Artikel 23 Barn med funktionsnedsättning 

Artikel 31 Vila och fritid 

Dessa artiklar bedöms som mest påverkande när det gäller de åtgärder i 
brandlarmet på Träffen.  

3. Väg relevanta faktorer mot varandra. Ta utgångspunkt i barnets
rättigheter

Följande analys har gjorts av hänsynstagande till aktuella artiklar i 
Barnkonventionen. (I kursivt; text hämtad från Barnkonventionen.) 

Artikel 3 Barnets bästa i konventionen slår fast att ”vid alla åtgärder och 
beslut som rör barn, ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas i första 
hand.” Artikeln belyser att ”Konventionsstaterna ska säkerställa att 
institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för omvårdnad eller skydd 
av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad 
gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn.” 

De föreslagna åtgärderna kring brandlarm påverkar barns möjlighet att 
använda lokalerna på ett säkert sätt. Det är av stor vikt att åtgärder som ökar 
säkerheten i de lokaler som barn befinner sig i får möjlighet att genomföras.   
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Artikel 18 Uppfostran och utveckling 

2. För att garantera och främja de rättigheter som anges i denna konvention 
ska konventionsstaterna ge lämpligt stöd till föräldrar och vårdnadshavare då 
de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran och säkerställa utvecklingen av 
institutioner, inrättningar och tjänster för omvårdnad av barn. 

Ett sätt att säkerställa institutioner och inrättningar där barn tillbringar mycket 
tid är att åtgärda fel eller bristande kapacitet i brandlarm. Genom att 
genomföra åtgärderna som föreslås säkerställer vi en säker miljö ur ett 
brandskyddsperspektiv. Detta är en förutsättning för barnens hälsa utöver att 
det också är myndighetskrav. 
 

Artikel 23 Barn med funktionsnedsättning 

3. Stödet ska syfta till att säkerställa att barnet har effektiv tillgång till och får 
utbildning, hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering, förberedelse för 
arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets 
största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling, inklusive 
dess kulturella och andliga utveckling. 

Att säkra våra lokaler så att de ur utrymningssynpunkt är säkra för alla, även 
de med funktionsnedsättning, är prioriterat och självklart. 

 

Artikel 31 Vila och fritid 

2. Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta 
i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av 
lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till 
rekreations- och fritidsverksamhet. 

Åtgärder för att höja lokalernas skick, och i det här fallet brandlarm, är en del i 
att tillhandahålla lämplig verksamhet för barn. Förslagen kring brandlarm som 
omfattas av tjänsteskrivelsen handlar om att ombesörja en säker miljö för 
barnens bästa. 

 

4. Formulera en slutsats – vad bedöms vara barnets bästa i ärendet? 

Barnets bästa bedöms vara att ge Tekniska divisionen i uppdrag att installera 
heltäckande brandlarm. 
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5. Finns det övriga intressen som behöver beaktas i ärendet? Beskriv
dessa.

Nej, andra intressen har ej identifierats. 

6. Väg övriga intressen mot vad som bedömts vara barnets bästa

Ej aktuellt. 

7. Formulera ett förslag till beslut

Förslag att åtgärderna genomförs i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

8. Föreslå kompenserande åtgärder

Ej aktuellt. 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum 

2020-05-18 
 _______________________________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KS §   Dnr KK20/337 

Investering: Anpassning av ventilation i vilrum på 6 st förskolor 

Storleken på förskoleavdelningar förändras över tid. Vid tidigare 
byggnationer var det färre antal barn på varje förskola och avdelning. Under 
åren har volymförändringar skett avseende antalet förskolebarn per 
avdelning och totala antalet barn på en förskola. Detta medför att det krävs 
ett ökat luftflöde jämfört med vad som projekterades vid byggnationen av 
vissa förskolor. Även verksamhetsförändringar har genomförts genom åren, 
bl.a. har barnens vilrum av olika anledningar behövt flytta till andra 
utrymmen. 

En anpassning av ventilationssystemens luftflöden behöver ske för att 
uppfylla ställda myndighetskrav kopplat till antal barn som behöver vistas 
samtidigt i aktuella rum och möjliggör ett effektivt nyttjande av lokalerna. De 
förskolor som behöver åtgärdas är Ringens förskola, Tessins förskola, 
Saffranets förskola, Långsätters förskola, Gustavsbergs förskola och 
Daldockans förskola.  

Tillsyn från Miljöenheten visar bland annat att barnens vilrum har för dålig 
luftomväxling med tanke på hur många barn som vilar i rummen. Om 
åtgärder inte vidtas kommer verksamheten få ett föreläggande om detta.  

De föreslagna åtgärderna kommer leda till ökade kapitalkostnader som 
belastar division Barn Utbildning Kultur om totalt 60-70 tkr per år för ovan 
nämnda 6 förskolor. Avskrivningstiden är 15 år.  

Förslag 
Tekniska divisionen föreslås få i uppdrag att genomföra anpassning av 
ventilation på Ringens förskola, Tessins förskola, Saffranets förskola, 
Långsätters förskola, Gustavsbergs förskola och Daldockans förskola.  

Tekniska divisionen har fått in offert för de aktuella arbetena från 
kommunens ramavtalade leverantör. Kostnaden för anpassningen inklusive 
byggherrekostnader beräknas uppgå till 950 tkr. Dessa medel föreslås 
anvisas till Tekniska divisionen.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, i uppdrag att genomföra en 
anpassning av ventilationssystemen i de 6 ovan nämnda förskolorna, samt 

att anvisa 950 tkr till Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, från 
Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för anpassningen, samt 

att kapitaltjänstkostnaderna inarbetas i Tekniska divisionens, 
Kommunfastigheters, budget och finansieras genom hyresintäkter från 
division Barn, Utbildning och Kultur.  



Tekniska divisionen, 
Kommunfastigheter 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-04-23 

Dnr 
KK20/337 

Kommunstyrelsen 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset Fax 0155-24 83 30  BG 619-0342 
611 83  NYKÖPING kommun@nykoping.se www.nykoping.se 

Investering: Anpassning av ventilation i vilrum på 
6 st förskolor 

Bakgrund 
Storleken på förskoleavdelningar förändras över tid. Vid tidigare byggnationer 
var det färre antal barn på varje förskola och avdelning. Under åren har 
volymförändringar skett avseende antalet förskolebarn per avdelning och 
totala antalet barn på en förskola. Detta medför att det krävs ett ökat luftflöde 
jämfört med vad som projekterades vid byggnationen av vissa förskolor. Även 
verksamhetsförändringar har genomförts genom åren, bl.a. har barnens vilrum 
av olika anledningar behövt flytta till andra utrymmen. 

En anpassning av ventilationssystemens luftflöden behöver ske för att uppfylla 
ställda myndighetskrav kopplat till antal barn som behöver vistas samtidigt i 
aktuella rum och möjliggör ett effektivt nyttjande av lokalerna. De förskolor 
som behöver åtgärdas är Ringens förskola, Tessins förskola, Saffranets 
förskola, Långsätters förskola, Gustavsbergs förskola och Daldockans 
förskola.  

Tillsyn från Miljöenheten visar bland annat att barnens vilrum har för dålig 
luftomväxling med tanke på hur många barn som vilar i rummen. Om åtgärder 
inte vidtas kommer verksamheten få ett föreläggande om detta.  

De föreslagna åtgärderna kommer leda till ökade kapitalkostnader som 
belastar division Barn Utbildning Kultur om totalt 60-70 tkr per år för ovan 
nämnda 6 förskolor. Avskrivningstiden är 15 år.  

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i 
enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning 
av barnets bästa.  

En prövning av barnets bästa har genomförts. 

☒ 

☐
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Dokumentation om prövning enligt barnkonventionen 
Investeringen behöver ske för att uppfylla ställda myndighetskrav. Därför 
saknas skäl att göra en särskild prövning av barnets bästa enligt 
barnkonventionen. 

Förslag 
Tekniska divisionen föreslås få i uppdrag att genomföra anpassning av 
ventilation på Ringens förskola, Tessins förskola, Saffranets förskola, 
Långsätters förskola, Gustavsbergs förskola och Daldockans förskola.  

Tekniska divisionen har fått in offert för de aktuella arbetena från kommunens 
ramavtalade leverantör. Kostnaden för anpassningen inklusive 
byggherrekostnader beräknas uppgå till 950 tkr. Dessa medel föreslås anvisas 
till Tekniska divisionen.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, i uppdrag att genomföra en 
anpassning av ventilationssystemen i de 6 ovan nämnda förskolorna, samt 

att anvisa 950 tkr till Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, från 
Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för anpassningen, samt 

att kapitaltjänstkostnaderna inarbetas i Tekniska divisionens, 
Kommunfastigheters, budget och finansieras genom hyresintäkter från division 
Barn, Utbildning och Kultur.  

Mats Pettersson 
Kommundirektör 

Kent Nyman 
Divisionschef Tekniska divisionen 

Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt 
prövningen.  

☐



Dnr KK20/337 3/3 

2020-04-23 

Beslut till: 

Division Barn, Utbildning och Kultur 
Ekonomiavdelningen 
Tekniska divisionen 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum 
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 _______________________________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KS § Dnr KK17/596 

Svar på medborgarförslag om att barn som har rätt till 15 timmars 
gratis barnomsorg även ska ha det i pedagogisk omsorg 

Medborgarförslaget väcktes av kommunfullmäktige 2017-09-12. 
Förslagsställaren föreslår att barn som har rätt till 15 timmars gratis 
barnomsorg borde få ha det i pedagogisk omsorg, alltså att föräldrarna får 
välja omsorgsform och att den är kostnadsfri oavsett om förskola eller 
pedagogisk omsorg väljs. 

Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig över ärendet där det framgår att 
Nyköpings kommun följer statens regler för avgifter inom förskola och 
pedagogisk omsorg. Staten har infört och kompenserar kommunerna för 
avgiftsfri allmän förskola. Allmän förskola finns inom utbildningsformen 
förskola och syftar till den utbildning förskolan erbjuder utifrån skollag och 
läroplan bl.a. Allmän förskola finns till för att alla barn oavsett 
vårdnadshavares sysselsättning ska erbjudas förskolans utbildning. 
Pedagogisk omsorg har ingen läroplan, och staten har inte infört och 
kompenserar inte för avgiftsfri pedagogisk omsorg. Utifrån detta prioriterar 
Barn- och ungdomsnämnden att lägga sina resurser på verksamheten istället 
för att genomföra en kommunal avgiftssänkning kring pedagogisk omsorg.  

Barn- och ungdomsnämnden informerar även att barn inom pedagogisk 
omsorg fortsatt har rätt till avgiftsfri allmän förskola. Om den rätten utnyttjas 
innebär det att barn inte vistas under hela dagen i pedagogisk omsorg, 
eftersom de några timmar varje dag istället deltar i utbildningen inom allmän 
förskola.  

Förslag 
Att barn har rätt till 15 timmars avgiftsfri allmän förskola beror på att staten 
har infört detta i syfte att ge alla barn möjlighet till förskolans utbildning 
oavsett vårdnadshavares sysselsättning. Staten kompenserar även 
kommunerna för att detta ska vara avgiftsfritt. Samma sak gäller inte för 
pedagogisk omsorg. Nyköpings kommun bedömer inte att det är prioriterat 
att själva införa avgiftsfri pedagogisk omsorg, då det är mer prioriterat att 
befintliga ekonomiska resurser läggs på andra delar av 
barnomsorgsverksamheten. Mot denna bakgrund föreslår 
kommunledningskansliet att medborgarförslaget avslås.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget samt 

att anse det besvarat.  



Kommunledningskansliet, 
Sekretariat 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-02-10 

Dnr 
KK17/596 

Kommunstyrelsen 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset Fax 0155-24 83 30  BG 619-0342 
611 83  NYKÖPING kommun@nykoping.se www.nykoping.se 

Svar på medborgarförslag om att barn som har 
rätt till 15 timmars gratis barnomsorg även ska ha 
det i pedagogisk omsorg 

Bakgrund 
Medborgarförslaget väcktes av kommunfullmäktige 2017-09-12. 
Förslagsställaren föreslår att barn som har rätt till 15 timmars gratis 
barnomsorg borde få ha det i pedagogisk omsorg, alltså att föräldrarna får 
välja omsorgsform och att den är kostnadsfri oavsett om förskola eller 
pedagogisk omsorg väljs. 

Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig över ärendet där det framgår att 
Nyköpings kommun följer statens regler för avgifter inom förskola och 
pedagogisk omsorg. Staten har infört och kompenserar kommunerna för 
avgiftsfri allmän förskola. Allmän förskola finns inom utbildningsformen 
förskola och syftar till den utbildning förskolan erbjuder utifrån skollag och 
läroplan bl.a. Allmän förskola finns till för att alla barn oavsett 
vårdnadshavares sysselsättning ska erbjudas förskolans utbildning. 
Pedagogisk omsorg har ingen läroplan, och staten har inte infört och 
kompenserar inte för avgiftsfri pedagogisk omsorg. Utifrån detta prioriterar 
Barn- och ungdomsnämnden att lägga sina resurser på verksamheten istället 
för att genomföra en kommunal avgiftssänkning kring pedagogisk omsorg.  

Barn- och ungdomsnämnden informerar även att barn inom pedagogisk 
omsorg fortsatt har rätt till avgiftsfri allmän förskola. Om den rätten utnyttjas 
innebär det att barn inte vistas under hela dagen i pedagogisk omsorg, 
eftersom de några timmar varje dag istället deltar i utbildningen inom allmän 
förskola.  

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i 
enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning 
av barnets bästa.  

☒

mailto:kommun@nykoping.se
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Förslag 
Att barn har rätt till 15 timmars avgiftsfri allmän förskola beror på att staten har 
infört detta i syfte att ge alla barn möjlighet till förskolans utbildning oavsett 
vårdnadshavares sysselsättning. Staten kompenserar även kommunerna för 
att detta ska vara avgiftsfritt. Samma sak gäller inte för pedagogisk omsorg. 
Nyköpings kommun bedömer inte att det är prioriterat att själva införa avgiftsfri 
pedagogisk omsorg, då det är mer prioriterat att befintliga ekonomiska 
resurser läggs på andra delar av barnomsorgsverksamheten. Mot denna 
bakgrund föreslår kommunledningskansliet att medborgarförslaget avslås.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget samt 

att anse det besvarat.  

Mats Pettersson 
Kommundirektör 

Beslut till: 

Förslagsställare 
BUN för kännedom 

En prövning av barnets bästa har genomförts. 

Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt 
prövningen.  

☐

☐







Yttrande Dnr 
BUN17/79 

Barn- och ungdomsnämnden Datum 
Jennie Vellner 2017-10-10 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

Nyköpings kommun 

Barn- och ungdomsnämnden 

611 83  NYKÖPING 

Besöksadress Tfn   

jennie.vellner@nykoping.se 

Org nr 21 20 00-29 40 

Bg 619-03 42 

kommun@nykoping.se 

www.nykoping.se 

Yttrande avseende medborgarförslag att barn 

som har rätt till 15 timmars gratis barnomsorg 

borde få ha det i pedagogisk omsorg. 

Medborgarförslaget avser att barn som har rätt till 15 timmars gratis 

barnomsorg borde få ha det i pedagogisk omsorg. Anledningen är att föräldrar 

borde ha rätt att välja omsorgsform och få dessa 15 timmar gratis både i 

förskola och pedagogisk omsorg. 

Nyköpings kommun följer statens regler för avgifter inom förskola och 

pedagogisk omsorg. Staten har infört och kompenserar kommunerna för 

avgiftsfri allmän förskola. Staten har inte infört och kompenserar inte för 

avgiftsfri pedagogisk omsorg. Barn- och ungdomsnämnden prioriterar att 

lägga sina resurser på verksamheten framför att genomföra en kommunal 

avgiftssänkning.  

Barn inom pedagogisk omsorg har dock fortsatt rätt till avgiftsfri allmän 

förskola. Utnyttjas den rätten innebär det att barn inte vistas under hela dagen 

i pedagogisk omsorg, eftersom de under några timmar varje dag istället deltar 

i utbildningen inom allmän förskola.   

Kent Pettersson  

Ordförande Barn- och 

ungdomsnämnden  
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Från: <server@nykoping.se>
Till: <kommun@nykoping.se> 
Ärende: medborgarförslag
Datum: 2017-08-28 11:09:38

Beslut: Barn som har rätt till 15 timmar gratis barnomsorg borde få ha det i pedgagogisk omsorg eftersom det finns
föräldrar som inte vill flytta sina barn pga ändrade arbetsförhållanden !!
Motivering: Föräldrar borde ha rätt att välja omsorgsform och få ha dessa 15 timmar gratis både i förskola o i
pedagogisk omsorg !!! Då vi har tagit in dessa `gratis`barn förut ?!
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KS § Dnr KK18/431 

Svar på medborgarförslag om att installera belysning vid gång-och 
cykelvägen längs Örstigsleden från Arnörondellen 

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2018-06-12. Förslagsställaren anger att i nuläget är det väldigt mörkt på 
sträckan på Örstigsleden från Arnörondellen till Herrhagsvägen, det är svårt 
att i tid upptäcka gångtrafikanter när man cyklar något som riskerar att leda 
till olyckor. Det är också en sträcka där många personer rör sig, det finns två 
busshållplatser bara på sträckan mellan Arnörondellen och Herrhagsvägen 
och dessutom är det vägen som många går till och från mataffären. Med 
bakgrund av detta vill förslagsställaren installera belysning på nämnda 
sträcka, minst fram till Herrhagsvägen men förslagsvis till Arnö Allé. 

Nyköpings kommun håller med förslagsställaren om att det var mörkt på den 
aktuella sträckan. Åtgärden som förslagsställaren föreslår, med extra 
belysning på befintliga stolpar ligger i linje med kommunens arbete för en 
säkertrafikmiljö och åtgärden har sedan förslaget lämnades in genomförts av 
Tekniska divisionen. 

Förslag 
Nyköpings kommun arbetar ständigt för att skapa säkrare trafikmiljö. Med 
anledning av att kommunen har installerat belysning i linje med det 
föreslagna, görs bedömningen att medborgarförslaget får anses vara 
uppfyllt, och föreslår därför att det bifalls.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat. 



 
Kommunledningskansliet 
Jonas Andersson 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-04-01 
 

Dnr 
KK18/431 

   
   
  
 
 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset  Fax 0155-24 83 30  BG 619-0342 
611 83  NYKÖPING  kommun@nykoping.se www.nykoping.se 

Svar på medborgarförslag om att installera 
belysning vid gång-och cykelvägen längs 
Örstigsleden från Arnörondellen 

Bakgrund 
Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2018-06-12. Förslagsställaren anger att i nuläget är det väldigt mörkt på 
sträckan på Örstigsleden från Arnörondellen till Herrhagsvägen, det är svårt 
att i tid upptäcka gångtrafikanter när man cyklar något som riskerar att leda till 
olyckor. Det är också en sträcka där många personer rör sig, det finns två 
busshållplatser bara på sträckan mellan Arnörondellen och Herrhagsvägen 
och dessutom är det vägen som många går till och från mataffären. Med 
bakgrund av detta vill förslagsställaren installera belysning på nämnda 
sträcka, minst fram till Herrhagsvägen men förslagsvis till Arnö Allé. 

Nyköpings kommun håller med förslagsställaren om att det var mörkt på den 
aktuella sträckan. Åtgärden som förslagsställaren föreslår, med extra 
belysning på befintliga stolpar ligger i linje med kommunens arbete för en 
säkertrafikmiljö och åtgärden har sedan förslaget lämnades in genomförts av 
Tekniska divisionen. 

 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Förslag 
Nyköpings kommun arbetar ständigt för att skapa säkrare trafikmiljö. Med 
anledning av att kommunen har installerat belysning i linje med det föreslagna, 

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i 
enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning 
av barnets bästa.  
 
En prövning av barnets bästa har genomförts. 
 
Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt 
prövningen.   

 
☒ 

 
☐ 

 
☐ 

mailto:kommun@nykoping.se
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    EF_skapat_Repeat 

görs bedömningen att medborgarförslaget får anses vara uppfyllt, och föreslår 
därför att det bifalls.  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat. 

 

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
  

  
  

 

Beslut till: 

 
Kommunfullmäktige för anmälan 
Förslagsställaren 
 







  Tjänsteskrivelse Dnr 
 BTN18/61 

Beställarkontor Datum  
Mats Appel 2018-09-13   

 
 
 

Bygg- och tekniknämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Postadress 
Nyköpings kommun 
Beställarkontor 
611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset 
 

Tfn  0155-24 83 02 
mats.appel@nykoping.se 

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

 

Yttrande över medborgarförslag om att installera 
belysning vid gång-och cykelvägen längs 
Örstigsleden från Arnörondellen, som minst fram 
till Herrhagsvägen, men förslagsvis till Arnö Allé. 

Sammanfattning 
Gata, park och hamn inom Tekniska divisionen håller med förslagställaren  
om att det är mörkt på den aktuella sträckan. Åtgärden som förslags-ställaren 
föreslår, med extra belysning på befintliga stolpar ligger i linje med 
kommunens planer. Den föreslagna åtgärden finns med i enhetens planering 
och är beräknad att genomföras under 2019. 

Förslag till beslut 
Bygg- och tekniknämnden beslutar 

att anta tjänsteskrivelsen daterad 2018-09-13 som nämndens yttrande  
på medborgarförslaget. 

 

 

 

Mats Appel Eva Lundqvist 
Nämndansvarig tjänsteman Nämndansvarig tjänsteman 
  

 

Beslut till: 

Kommunstyrelse 
Kommunfullmäktige 



Från: <server@nykoping.se>
Till: <kommun@nykoping.se>
Ärende: medborgarförslag
Datum: 2018-05-22 08:39:13

Beslut: Installera belysning vid gång-och cykelvägen längs Örstigsleden från
Arnörondellen , som minst fram till Herrhagsvägen, men förslagsvis till Arnö Allé.
Motivering: I nuläget är det väldigt mörkt denna sträcka, det är svårt att i tid
upptäcka gångtrafikanter när man cyklar något som riskerar att leda till olyckor.
Det är också en sträcka där många personer rör sig, det finns två busshållplatser
bara på sträckan mellan Arnörondellen och Herrhagsvägen och dessutom är det
vägen som många går till och från mataffären.
Mitt förslag är att installera belysning på befintliga lyktstolpar, likt de som finns
längs Strandstuviksvägen, dvs en ljuskälla ut mot bilväg och en in mot
gång/cykelväg. Detta skulle öka säkerheten och tryggheten i området.
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KS §   Dnr KK18/590 
 
Svar på medborgarförslag att inrätta ett utegym och en minigolfbana i 
Oppeby 
 
Rubricerat medborgarförslag till Nyköpings kommun väcktes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-11. Förslagsställaren föreslår 
Nyköpings kommun att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby, till 
exempel på Oppeby torg och intilliggande grusplan. Förslagsställaren 
motiverar detta med ökad motion och rekreation för Oppebyborna samt att 
torget känns dött och kan utnyttjas. 
 
Det pågår ett arbete med att utveckla hela kvarteret runt Oppebyskolan.  
En ny detaljplan är under framtagande för att utöka Oppeby- och 
Släbroskolans skolområde för att kunna bygga en ny skola inklusive fritids, 
ny förskola, idrottshall och bollplan på platsen. I planuppdraget ingår även att 
utreda möjligheten att i området komplettera med ny stadsbebyggelse i form 
av lokaler och bostäder. 
 
Kultur och fritidsnämnden samt Bygg- och tekniknämnden (nuvarande Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden) har yttrat sig över ärendet. Kultur- och 
fritidsnämnden anger att de har informerats om utvecklingsarbetet i Oppeby 
och att de har löpande kontakter med föreningar i området, för att säkerställa 
så att motionsytor och dylikt finns med i planerna. Bygg- och tekniknämnden 
bedömer att utvecklingsarbetet inom Oppeby bör fortgå, innan eventuella 
beslut fattas om utegym. Nämnden noterar att gällande minigolfbana är det 
sällan en verksamhet som drivs i kommunal regi utan är främst upp till andra 
aktörer att ta initiativ till.  
 
Sammanfattningsvis gör kommunen bedömningen att det inte är aktuellt att i 
nuläget fatta beslut om att anlägga ett utegym eller verka för minigolfbana, 
då övrigt arbete kring utvecklingen av Oppebyområdet behöver få fortlöpa 
enligt plan. Mot denna bakgrund föreslår kommunledningskansliet att 
medborgarförslaget avslås.   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat.  



 
Kommunledningskansliet Tjänsteskrivelse 

Datum 
2020-04-02 

Dnr 
KK18/590 

   
   
  
 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset  Fax 0155-24 83 30  BG 619-0342 
611 83  NYKÖPING  kommun@nykoping.se www.nykoping.se 

Svar på medborgarförslag att inrätta ett utegym 
och en minigolfbana i Oppeby 

Bakgrund 
Rubricerat medborgarförslag till Nyköpings kommun väcktes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-11. Förslagsställaren föreslår 
Nyköpings kommun att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby, till 
exempel på Oppeby torg och intilliggande grusplan. Förslagsställaren 
motiverar detta med ökad motion och rekreation för Oppebyborna samt att 
torget känns dött och kan utnyttjas. 

Det pågår ett arbete med att utveckla hela kvarteret runt Oppebyskolan.  
En ny detaljplan är under framtagande för att utöka Oppeby- och 
Släbroskolans skolområde för att kunna bygga en ny skola inklusive fritids, ny 
förskola, idrottshall och bollplan på platsen. I planuppdraget ingår även att 
utreda möjligheten att i området komplettera med ny stadsbebyggelse i form 
av lokaler och bostäder. 

Kultur och fritidsnämnden samt Bygg- och tekniknämnden (nuvarande Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden) har yttrat sig över ärendet. Kultur- och 
fritidsnämnden anger att de har informerats om utvecklingsarbetet i Oppeby 
och att de har löpande kontakter med föreningar i området, för att säkerställa 
så att motionsytor och dylikt finns med i planerna. Bygg- och tekniknämnden 
bedömer att utvecklingsarbetet inom Oppeby bör fortgå, innan eventuella 
beslut fattas om utegym. Nämnden noterar att gällande minigolfbana är det 
sällan en verksamhet som drivs i kommunal regi utan är främst upp till andra 
aktörer att ta initiativ till.  

Sammanfattningsvis gör kommunen bedömningen att det inte är aktuellt att i 
nuläget fatta beslut om att anlägga ett utegym eller verka för minigolfbana, då 
övrigt arbete kring utvecklingen av Oppebyområdet behöver få fortlöpa enligt 
plan. Mot denna bakgrund föreslår kommunledningskansliet att 
medborgarförslaget avslås.   

mailto:kommun@nykoping.se
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    2020-04-02 

 

 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
  

  
  

 

Beslut till: 

Kommunfullmäktige för anmälan 
Förslagsställaren 
 

 
 

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i 
enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning 
av barnets bästa.  
 
En prövning av barnets bästa har genomförts. 
 
Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt 
prövningen.  

 
☒ 

 
☐ 

 
☐ 







  Tjänsteskrivelse Dnr 
 BTN18/75 

Beställarkontor Datum  
Mats Appel 2018-11-27   

 
 
 

Bygg- och tekniknämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Postadress 
Nyköpings kommun 
Beställarkontor 
611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset 
 

Tfn  0155-24 83 02 
mats.appel@nykoping.se 

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

 

Yttrande över medborgarförslag om att inrätta  
ett utegym och en minigolfbana i Oppeby 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att det inrättas ett utegym och en minigolfbana i 
Oppeby. Kommunen driver inte minigolfbanor. Då utvecklingsarbete runt 
Oppebyskolan pågår så är det inte aktuellt just nu att anlägga ett utegym.  
 

Bakgrund 
Förslagsställaren föreslår att det inrättas ett utegym och en minigolfbana i 
Oppeby. Förslagsställaren anser att det skulle medföra motion och rekreation 
för de boende i Oppeby. Förslagsställaren tycker att Oppeby torg känns dött 
och borde användas på ett bättre sätt. 

Gata, park och hamn inom Tekniska divisionen har lämnat ett underlag.  
Det pågår ett arbete med att utveckla hela kvarteret runt Oppebyskolan.  
En ny detaljplan är under framtagande för att utöka Oppeby- och 
Släbroskolans skolområde för att kunna bygga en ny skola inklusive fritids,  
ny förskola, idrottshall och bollplan på platsen. I planuppdraget ingår även  
att utreda möjligheten att i området komplettera med ny stadsbebyggelse i 
form av lokaler och bostäder.  Detta gör att det nu inte är aktuellt att anlägga 
ett utegym eller minigolfbana. Kommunen driver inte minigolfbanor, då det  
inte anses falla in under den kommunala kompetensen. 

Förslag till beslut 
Bygg- och tekniknämnden beslutar 

att anta tjänsteskrivelsen daterad 2018-11-27 som nämndens yttrande  
över medborgarförslaget. 

 

Mats Appel  
Nämndansvarig tjänsteman  
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 2018-11-27 
 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen 







  Yttrande Dnr 
 KFN18/52 

Kultur- och fritidsnämnden Datum  
Per Lithammer   

 
 

 
 
 
   
 

 

 
Postadress 
Nyköpings kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 
611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset 
 

Tfn 0155248369 
E-post per.lithammer@nykoping.se 
 

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

 

Yttrande avseende medborgarförslag att inrätta 
ett utegym och en minigolfbana i Oppeby, 
KK18/590  
 

Medborgarförslaget föreslår Nyköpings kommun att inrätta ett utegym och en 
minigolfbana i Oppeby, till exempel på Oppeby torg och intilliggande grusplan. 
Förslagställaren motiverar detta med ökad motion och rekreation för 
Oppebyborna samt att torget känns dött och kan utnyttjas. 

Kultur- och fritidsnämnden informerades på nämndens senaste sammanträde 
om det detaljplanearbete som pågår för Oppebyområdet. Nämnden har också 
haft löpande kontakter med föreningar som verkar inom området, detta för att 
bevaka så att motions och föreningslokaler/planer ges plats i Oppebyområdets 
planerade utveckling. I planerna som presenterades för nämnden finns en 
fotbollsplan, (konstgräs) parkområde, samt en ny idrottshall som skall kunna 
nyttjas av skolan på området men också för idrottsföreningar mfl verksamma i 
området.  

Vad gäller utegym så har Bygg och tekniknämnden fått ett uppdrag från 
kommunfullmäktige att  utreda behov, möjliga platser, utformningar och 
kostnader för utegym, (KK16/625) ett arbete som pågår. Om Oppeby skulle 
vara en sådan plats tar KFN i nuvarande läge inte ställning till utan hänvisar till 
Bygg- och tekniknämndens pågående utredning.  

Kultur- och fritidsnämnden menar att med en ny konstgräsplan och en ny 
idrottshall ges Oppebyborna utökade möjligheter till motion och rekreation.  

 

Carina Wallin   
Ordförande   
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Svar på medborgarförslag om att planera för och genomföra en 
klimatvecka 
 
Rubricerat medborgarförslag väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-05-14. Förslagsställaren anför att Nyköpings kommun ska planera och 
genomföra en klimatvecka enligt liknande modell som i flera andra stöder 
och län i Sverige. Förslaget motiveras av att medborgare, företag, föreningar 
och politiker tillsammans behöver verka för en hållbar framtid och att ett sätt 
för att få engagemanget i samhället att breddas kan vara att anordna en 
klimatvecka. Vidare föreslås ett forum om klimatet med föreläsningar, 
seminarier och utställningar samt lättillgängliga aktiviteter som inspirerar och 
motiverar till ett ökat klimatarbete. 
 
Nyköpings kommun planerar årligen en evenemangskalender som innefattar 
temat miljö och klimat. I evenemangskalender ingår aktiviteter som Earth 
hour, Skräpplockardagarna, Vattenveckan, Trafikantveckan samt 
Cykelsamverkan. Dessa aktiviteter är väl inarbetade i organisationen och 
utvecklas årligen. Nyköpings kommun anser i dagsläget att aktiviteter 
spridda över året bör föredras då globala och nationella aktiviteter som 
exempelvis Earth hour som arrangeras av WWF Världsnaturfonden, 
Skräpplockardagarna som arrangeras av Håll Sverige Rent, samt 
Vattenveckan som arrangeras av Länsstyrelsen Södermanland, årligen 
återkommer under olika perioder på året. Det är därmed problematiskt att 
sammanföra dessa aktiviteter under en klimatvecka.  
 
Att arrangera dessa aktiviteter och samtidigt ta avsteg från WWF, Håll 
Sverige Rent samt Länsstyrelsen Södermanlands planerade aktiviteter under 
året, skulle innebära att Nyköpings kommun inte kan marknadsföra 
aktiviteterna i samband med nationell marknadsföring. Därmed skulle en stor 
del av de ekonomiska resurserna behöva gå till marknadsföring istället för till 
de faktiska aktiviteterna. I dagsläget kan ekonomiska resurser fokuseras på 
utveckling av aktiviteter då marknadsföring sker i samband med nationella 
kampanjer genom de större organisationerna WWF och Håll Sverige Rent. 
 
Nyköpings kommun arbetar för att utveckla sättet att kommunicera ut kring 
de evenemang som genomförs för att inkludera kommuninvånarna i större 
utsträckning samt för att underlätta för organisationer och föreningar att få 
kunskap om evenemang som kommer att arrangeras i kommunen under 
året. Detta i syfte att dels kunna utveckla redan etablerade evenemang 
genom en representation av lokala aktörer, och dels för att stärka 
samverkansgraden inom kommunen då Nyköpings kommun även ser positivt 
på samverkan där andra aktörer är initierande.  
 
Mot ovan bakgrund föreslås att medborgarförslaget avslås. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget, samt 
 
att därmed anse det besvarat. 
  



 
Kommunledningskansliet, 
Sekretariat 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-04-16 

Dnr 
KK19/282 

   
   
  
 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset  Fax 0155-24 83 30  BG 619-0342 
611 83  NYKÖPING  kommun@nykoping.se www.nykoping.se 

Svar på medborgarförslag om att planera för och 
genomföra en klimatvecka 

Bakgrund 
Rubricerat medborgarförslag väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-05-14. Förslagsställaren anför att Nyköpings kommun ska planera och 
genomföra en klimatvecka enligt liknande modell som i flera andra stöder och 
län i Sverige. Förslaget motiveras av att medborgare, företag, föreningar och 
politiker tillsammans behöver verka för en hållbar framtid och att ett sätt för att 
få engagemanget i samhället att breddas kan vara att anordna en klimatvecka. 
Vidare föreslås ett forum om klimatet med föreläsningar, seminarier och 
utställningar samt lättillgängliga aktiviteter som inspirerar och motiverar till ett 
ökat klimatarbete. 

Nyköpings kommun planerar årligen en evenemangskalender som innefattar 
temat miljö och klimat. I evenemangskalender ingår aktiviteter som Earth hour, 
Skräpplockardagarna, Vattenveckan, Trafikantveckan samt Cykelsamverkan. 
Dessa aktiviteter är väl inarbetade i organisationen och utvecklas årligen. 
Nyköpings kommun anser i dagsläget att aktiviteter spridda över året bör 
föredras då globala och nationella aktiviteter som exempelvis Earth hour som 
arrangeras av WWF Världsnaturfonden, Skräpplockardagarna som arrangeras 
av Håll Sverige Rent, samt Vattenveckan som arrangeras av Länsstyrelsen 
Södermanland, årligen återkommer under olika perioder på året. Det är 
därmed problematiskt att sammanföra dessa aktiviteter under en klimatvecka.  

Att arrangera dessa aktiviteter och samtidigt ta avsteg från WWF, Håll Sverige 
Rent samt Länsstyrelsen Södermanlands planerade aktiviteter under året, 
skulle innebära att Nyköpings kommun inte kan marknadsföra aktiviteterna i 
samband med nationell marknadsföring. Därmed skulle en stor del av de 
ekonomiska resurserna behöva gå till marknadsföring istället för till de faktiska 
aktiviteterna. I dagsläget kan ekonomiska resurser fokuseras på utveckling av 
aktiviteter då marknadsföring sker i samband med nationella kampanjer 
genom de större organisationerna WWF och Håll Sverige Rent. 

mailto:kommun@nykoping.se
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Nyköpings kommun arbetar för att utveckla sättet att kommunicera ut kring de 
evenemang som genomförs för att inkludera kommuninvånarna i större 
utsträckning samt för att underlätta för organisationer och föreningar att få 
kunskap om evenemang som kommer att arrangeras i kommunen under året. 
Detta i syfte att dels kunna utveckla redan etablerade evenemang genom en 
representation av lokala aktörer, och dels för att stärka samverkansgraden 
inom kommunen då Nyköpings kommun även ser positivt på samverkan där 
andra aktörer är initierande.  

Mot ovan bakgrund föreslås att medborgarförslaget avslås. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat. 

 

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
  

  
  

 

Beslut till: 

Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige (för anmälan) 
 



Från:
Till: Nyköpings Kommun
Ärende: Medborgarförslag
Datum: den 10 april 2019 19:49:50

Jag föreslår att Nyköpings kommun beslutar att... : planera för och genomföra en
"klimatvecka", enligt liknande modell som i flera andra svenska städer och län i Sverige.
Motivering : Medborgare, företag, föreningar och politiker behöver tillsammans verka för
en hållbar framtid. Klimatarbetet kan inte vänta, det är bråttom. Ett sätt att få
engagemanget i samhället att breddas, kunskapen att spridas och samverkan mellan olika
parter att öka, kan vara att anordna en klimatvecka/klimatdagar. Kanske ett "Forum
Nyköping 2019" om klimatet: Föreläsningar, seminarier, utställningar. Lättillgängliga
aktiviteter som inspirerar och motiverar till ett ökat klimatarbete.
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Svar på medborgarförslag om att Nyköpings kommun ska anordna 
Hållbarhetsdagar 
 
Rubricerat medborgarförslag väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-11-12. Förslaget innebär att Nyköpings kommun ska anordna 
Hållbarhetsdagar eller en Hållbarhetsvecka där seminarium, föreläsningar 
och workshops ska arrangeras i syfte att utbilda, inspirera och informera 
medborgare och anställda i kommunala verksamheter, i klimatfrågan och 
andra hållbarhetsfrågor. Detta för att få individer att ställa om. Att Nyköpings 
kommun arrangerar Hållbarhetsdagar skulle enligt medborgarförslaget visa 
att kommunen tar frågan på allvar och fler skulle ges möjlighet och kunskap 
att agera.  
 
Nyköpings kommun arrangerar evenemang med fokus på hållbar utveckling 
utifrån en Evenemangskalender för 2020. I evenemangskalendern ingår 
aktiviteter som Earth hour, Skräpplockardagarna, Vattenveckan, 
Trafikantveckan samt Cykelsamverkan. Dessa evenemang är riktade till 
allmänhet och anställda inom den kommunala organisationen, och syftar till 
att sprida information och öka kunskapen om vikten av att göra klimatsmarta 
val i vardagen. Nyköpings kommun har för avsikt att utveckla dessa 
evenemang och som exempel kan nämnas att inför årets 
uppmärksammande av Earth hour planerades en Hållbarhetsmässa i 
Stadshusets foajé. Målet för Hållbarhetsmässan var att sprida information 
och öka kunskapsläget gällande hur den kommunala verksamheten samt 
Näringslivet i Nyköping arbetar med hållbar utveckling. Målgruppen för 
mässan var allmänhet samt företagare i Nyköpings kommun med omnejd. 
Syftet med genomförandet var att kommuninvånare och företagare skulle få 
med sig handfasta tips om vad de kan göra för att ställa om och göra mer 
klimatsmarta val i vardagen. Med anledning av utbrottet av Covid-19 fick 
evenemanget ställas in. Nyköpings kommun har för avsikt att genomföra 
hållbarhetsmässan under Earth hour 2021, om förutsättningar för 
genomförande finns. 
 
Vidare finns ett starkt miljöengagemang på Nyköpings Högstadium där ett 
Miljöråd med representanter för elever och personal på skolan, i samarbete 
med miljöstrateg på Kommunledningskontoret, har för avsikt att arrangera en 
hållbarhetsdag för övriga elever och personal på skolan. Planering pågår och 
Miljörådet har för avsikt att genomföra hållbarhetsdagen under hösten 2020, 
om förutsättningar för genomförande finns. 
 
Förslag 
Arbete pågår för att skapa nya forum för informationsspridning och 
kunskapshöjande aktiviteter i enlighet med vad förslagsställaren önskar. 
Nyköpings kommun utvecklar kontinuerligt planerade aktiviteter och 
evenemang. I dagsläget fokuserar Nyköpings kommun på arbetet med att 
arrangera en hållbarhetsdag på Nyköpings Högstadium som ett pilotprojekt.  
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Likaså kommer arbetet med planering inför Earth hour och en 
hållbarhetsmässa, riktad till allmänhet och personal inom den kommunala 
verksamheten, att återupptas inom kort inför Earth hour 2021. Planeringen 
för båda dessa evenemang är avhängt om förutsättningar för genomförande 
finns. 
 
Planering pågår för genomförande av Skräpplockardagar, Cykelsamverkan, 
Trafikantveckan samt Världsvattendagen under 2020. Flera av dessa är 
nationella evenemang och Nyköpings kommun ser ett stort värde i att 
genomföra dem i samband med nationella kampanjer då en stor del av 
marknadsföringen finns att tillgå inom kampanjen. Ekonomiska medel kan 
därmed i större utsträckning läggas på den faktiska åtgärden istället för på 
marknadsföring. Vidare bedömer Nyköpings kommun att evenemangen är av 
stor vikt då de är väl beprövade nationellt samt genererar stor kunskap hos 
dem som deltar. Om Nyköpings kommun istället skulle samla alla dessa 
evenemang under en och samma hållbarhetsvecka skulle en stor del av de 
ekonomiska resurserna behöva läggas på marknadsföring istället för på 
själva åtgärden, så som seminarium, föreläsningar och workshops samt 
planering för genomförande av en Hållbarhetsvecka. Därför föreslår 
kommunledningskansliet att medborgarförslaget avslås. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget, samt 
 
att därmed anse det besvarat. 
 
  



 
Kommunledningskansliet, 
Sekretariat 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-04-07 

Dnr 
KK19/649 

   
   
  
 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
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Svar på medborgarförslag om att Nyköpings 
kommun ska anordna Hållbarhetsdagar 
Bakgrund 

Rubricerat medborgarförslag väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-11-12. Förslaget innebär att Nyköpings kommun ska anordna 
Hållbarhetsdagar eller en Hållbarhetsvecka där seminarium, föreläsningar och 
workshops ska arrangeras i syfte att utbilda, inspirera och informera 
medborgare och anställda i kommunala verksamheter, i klimatfrågan och 
andra hållbarhetsfrågor. Detta för att få individer att ställa om. Att Nyköpings 
kommun arrangerar Hållbarhetsdagar skulle enligt medborgarförslaget visa att 
kommunen tar frågan på allvar och fler skulle ges möjlighet och kunskap att 
agera.  

Nyköpings kommun arrangerar evenemang med fokus på hållbar utveckling 
utifrån en Evenemangskalender för 2020. I evenemangskalendern ingår 
aktiviteter som Earth hour, Skräpplockardagarna, Vattenveckan, 
Trafikantveckan samt Cykelsamverkan. Dessa evenemang är riktade till 
allmänhet och anställda inom den kommunala organisationen, och syftar till att 
sprida information och öka kunskapen om vikten av att göra klimatsmarta val i 
vardagen. Nyköpings kommun har för avsikt att utveckla dessa evenemang 
och som exempel kan nämnas att inför årets uppmärksammande av Earth 
hour planerades en Hållbarhetsmässa i Stadshusets foajé. Målet för 
Hållbarhetsmässan var att sprida information och öka kunskapsläget gällande 
hur den kommunala verksamheten samt Näringslivet i Nyköping arbetar med 
hållbar utveckling. Målgruppen för mässan var allmänhet samt företagare i 
Nyköpings kommun med omnejd. Syftet med genomförandet var att 
kommuninvånare och företagare skulle få med sig handfasta tips om vad de 
kan göra för att ställa om och göra mer klimatsmarta val i vardagen. 

Med anledning av utbrottet av Covid-19 fick evenemanget ställas in. 
Nyköpings kommun har för avsikt att genomföra hållbarhetsmässan under 
Earth hour 2021, om förutsättningar för genomförande finns. 

 

mailto:kommun@nykoping.se
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Vidare finns ett starkt miljöengagemang på Nyköpings Högstadium där ett 
Miljöråd med representanter för elever och personal på skolan, i samarbete 
med miljöstrateg på Kommunledningskontoret, har för avsikt att arrangera en 
hållbarhetsdag för övriga elever och personal på skolan. Planering pågår och 
Miljörådet har för avsikt att genomföra hållbarhetsdagen under hösten 2020, 
om förutsättningar för genomförande finns. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Förslag 
Arbete pågår för att skapa nya forum för informationsspridning och 
kunskapshöjande aktiviteter i enlighet med vad förslagsställaren önskar. 
Nyköpings kommun utvecklar kontinuerligt planerade aktiviteter och 
evenemang. I dagsläget fokuserar Nyköpings kommun på arbetet med att 
arrangera en hållbarhetsdag på Nyköpings Högstadium som ett pilotprojekt. 
Likaså kommer arbetet med planering inför Earth hour och en 
hållbarhetsmässa, riktad till allmänhet och personal inom den kommunala 
verksamheten, att återupptas inom kort inför Earth hour 2021. Planeringen för 
båda dessa evenemang är avhängt om förutsättningar för genomförande 
finns. 

Planering pågår för genomförande av Skräpplockardagar, Cykelsamverkan, 
Trafikantveckan samt Världsvattendagen under 2020. Flera av dessa är 
nationella evenemang och Nyköpings kommun ser ett stort värde i att 
genomföra dem i samband med nationella kampanjer då en stor del av 
marknadsföringen finns att tillgå inom kampanjen. Ekonomiska medel kan 
därmed i större utsträckning läggas på den faktiska åtgärden istället för på 
marknadsföring. Vidare bedömer Nyköpings kommun att evenemangen är av 
stor vikt då de är väl beprövade nationellt samt genererar stor kunskap hos 
dem som deltar. Om Nyköpings kommun istället skulle samla alla dessa 
evenemang under en och samma hållbarhetsvecka skulle en stor del av de 
ekonomiska resurserna behöva läggas på marknadsföring istället för på själva 
åtgärden, så som seminarium, föreläsningar och workshops samt planering för 
genomförande av en Hållbarhetsvecka. Därför föreslår 
kommunledningskansliet att medborgarförslaget avslås. 

 

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i 
enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning 
av barnets bästa.  
 
En prövning av barnets bästa har genomförts. 
 
Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt 
prövningen.   

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat. 

 

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
  

  
  

 

Beslut till: 

Kommunfullmäktige för anmälan 
Förslagsställaren 
Miljöstrateg 
 



Till: <kommun@nykoping.se>
Ärende: Medborgarförslag
Datum: 2019-10-19 20:54:55

Jag föreslår att Nyköpings kommun beslutar att... : anordna Hållbarhetsdagar eller
en Hållbarhetsvecka med seminarium, föreläsningar och workshops för att utbilda,
inspirera och informera medborgare och anställda i kommunala verksamheter i
klimatfrågan och andra hållbarhetsfrågor i syfte att få individer att ställa om.
Motivering : För att klara klimatkrisen behöver fler få kunskap och verktyg för att
snabbt ställa om kommunala verksamheter och individers beteende.
Hållbarhetsdagar visar att kommunen tar frågan på allvar och ger fler möjligheten
och kunskap att agera.
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Svar på medborgarförslag om att Nyköpings kommun regelbundet ska 
informera och upplysa medborgarna om pågående klimatkris 
 
Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-11-12. Förslagsställaren anser att Nyköpings kommun regelbundet ska 
informera och upplysa medborgarna om klimatkrisen som pågår och hur vi 
tillsammans bör agera för att minimera klimatavtrycket. Vidare föreslås att en 
klimatkommunikationsbudget ska upprättas. 
 
Nyköpings kommun anser att klimatfrågan är av största vikt och har därför 
vidtagit åtgärder för att minska klimatpåverkan. Exempelvis har 
Kommunstyrelsen fattat beslut om att låta Klimatledarskapsnoden på 
Uppsala Universitet samt Klimatsekretariatet, ta fram en koldioxidbudget för 
Nyköpings kommun. Koldioxidbudgeten inkluderar Nyköpings kommun som 
geografiskt läge, inte bara som organisation. I samband med att 
koldioxidbudgeten finns tillgänglig för Nyköpings kommun kommer den att 
göras offentlig för allmänheten att ta del av. Nyköpings kommun bedömer att 
informationen från Koldioxidbudgeten kommer att förse medborgarna med 
information och kunskap om behovet av minskade växthusgasutsläpp.  
 
Resultatet från Koldioxidbudgeten kommer att implementeras i framtida 
styrdokument och ligga till grund för prioritering av åtgärder som syftar till att 
minska de klimatpåverkande utsläpp som den kommunala organisationen 
har rådighet över. Vidare finns i dagsläget information om hur Nyköpings 
kommun arbetar med de globala målen och Agenda 2030 på kommunens 
hemsida. Där redovisas åtgärder som direkt kopplar till det globala målet nr 
13 – Bekämpa klimatförändringarna. 
 
Nyköpings kommun arbetar kontinuerligt med att underlätta för 
kommuninvånarna att fatta klimatsmarta beslut, så som att skapa 
förutsättningar för att välja cykeln som transportmedel före bilen, samt andra 
mobilitetslösningar. 
 
Vidare planeras flera evenemang riktade till allmänheten under året, där 
informationsspridning samt kunskapshöjande insatser gällande klimatsmarta 
val i vardagen står i fokus. Exempel på evenemang är Trafikantveckan, 
Cykelsamverkan, Skräpplockardagarna, Vattenmiljödagen samt Earth hour. 
Nyköpings kommun arbetar med en kommunikationsplan för att säkerställa 
att kommunen i god tid når ut till kommuninvånarna med budskap om att 
evenemangen ska äga rum. 
 
Förslag 
Nyköpings kommun arbetar kontinuerligt med att tydliggöra kommunikation 
gällande vikten av att minska klimatpåverkande utsläpp. Evenemang 
genomförs i syfte att sprida information och höja kunskapsläget hos invånare 
och personal inom den kommunala verksamheten. Kommunen kommer att  
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se över om en prioritering av ytterligare ekonomiska medel för framtida 
evenemang kan komma att ske, utifrån det ekonomiskt rådande läget i 
kommunen, både vad gäller kommunikation men även utveckling av 
evenemang. Vidare har kommunen för avsikt att stärka samarbetet med 
aktörer inom näringslivet samt föreningslivet i Nyköpings kommun med 
omnejd, i syfte att nå ut bredare med evenemang och kommunikation kring 
hållbar utveckling, vilket inkluderar det globala målet nr 13: Bekämpa 
klimatförändringarna. Eftersom Nyköpings kommun, som beskrivits ovan, 
arbetar i linje med det förslagsställaren anför samt med en hänvisning till det 
svåra ekonomiska läget gällande avsättande av ytterligare medel för 
kommunikationsinsatser, föreslås medborgarförslaget avslås.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget, samt 
 
att därmed anse det besvarat. 
 
  



 
Kommunledningskansliet, 
Sekretariat 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-04-07 

Dnr 
KK19/643 

   
   
  
 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset  Fax 0155-24 83 30  BG 619-0342 
611 83  NYKÖPING  kommun@nykoping.se www.nykoping.se 

Svar på medborgarförslag om att Nyköpings 
kommun regelbundet ska informera och upplysa 
medborgarna om pågående klimatkris 
Bakgrund 

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-11-12. Förslagsställaren anser att Nyköpings kommun regelbundet ska 
informera och upplysa medborgarna om klimatkrisen som pågår och hur vi 
tillsammans bör agera för att minimera klimatavtrycket. Vidare föreslås att en 
klimatkommunikationsbudget ska upprättas. 

Nyköpings kommun anser att klimatfrågan är av största vikt och har därför 
vidtagit åtgärder för att minska klimatpåverkan. Exempelvis har 
Kommunstyrelsen fattat beslut om att låta Klimatledarskapsnoden på Uppsala 
Universitet samt Klimatsekretariatet, ta fram en koldioxidbudget för Nyköpings 
kommun. Koldioxidbudgeten inkluderar Nyköpings kommun som geografiskt 
läge, inte bara som organisation. I samband med att koldioxidbudgeten finns 
tillgänglig för Nyköpings kommun kommer den att göras offentlig för 
allmänheten att ta del av. Nyköpings kommun bedömer att informationen från 
Koldioxidbudgeten kommer att förse medborgarna med information och 
kunskap om behovet av minskade växthusgasutsläpp.  

Resultatet från Koldioxidbudgeten kommer att implementeras i framtida 
styrdokument och ligga till grund för prioritering av åtgärder som syftar till att 
minska de klimatpåverkande utsläpp som den kommunala organisationen har 
rådighet över. Vidare finns i dagsläget information om hur Nyköpings kommun 
arbetar med de globala målen och Agenda 2030 på kommunens hemsida. Där 
redovisas åtgärder som direkt kopplar till det globala målet nr 13 – Bekämpa 
klimatförändringarna. 

Nyköpings kommun arbetar kontinuerligt med att underlätta för 
kommuninvånarna att fatta klimatsmarta beslut, så som att skapa 
förutsättningar för att välja cykeln som transportmedel före bilen, samt andra 
mobilitetslösningar. 
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Vidare planeras flera evenemang riktade till allmänheten under året, där 
informationsspridning samt kunskapshöjande insatser gällande klimatsmarta 
val i vardagen står i fokus. Exempel på evenemang är Trafikantveckan, 
Cykelsamverkan, Skräpplockardagarna, Vattenmiljödagen samt Earth hour. 
Nyköpings kommun arbetar med en kommunikationsplan för att säkerställa att 
kommunen i god tid når ut till kommuninvånarna med budskap om att 
evenemangen ska äga rum. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Förslag 
Nyköpings kommun arbetar kontinuerligt med att tydliggöra kommunikation 
gällande vikten av att minska klimatpåverkande utsläpp. Evenemang 
genomförs i syfte att sprida information och höja kunskapsläget hos invånare 
och personal inom den kommunala verksamheten. Kommunen kommer att se 
över om en prioritering av ytterligare ekonomiska medel för framtida 
evenemang kan komma att ske, utifrån det ekonomiskt rådande läget i 
kommunen, både vad gäller kommunikation men även utveckling av 
evenemang. Vidare har kommunen för avsikt att stärka samarbetet med 
aktörer inom näringslivet samt föreningslivet i Nyköpings kommun med 
omnejd, i syfte att nå ut bredare med evenemang och kommunikation kring 
hållbar utveckling, vilket inkluderar det globala målet nr 13: Bekämpa 
klimatförändringarna. Eftersom Nyköpings kommun, som beskrivits ovan, 
arbetar i linje med det förslagsställaren anför samt med en hänvisning till det 
svåra ekonomiska läget gällande avsättande av ytterligare medel för 
kommunikationsinsatser, föreslås medborgarförslaget avslås.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat. 

 

 

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i 
enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning 
av barnets bästa.  
 
En prövning av barnets bästa har genomförts. 
 
Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt 
prövningen.  

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 
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Mats Pettersson  
Kommundirektör  
  

  
  

 

Beslut till: 

 
 



Till: <kommun@nykoping.se>
Ärende: Medborgarförslag
Datum: 2019-10-19 21:04:18

Jag föreslår att Nyköpings kommun beslutar att... : Regelbundet informerar och
upplyser medborgarna om klimatkrisen som pågår. Kommunen bör även upplysa
och vädja till medborgarna om hur vi tillsammans bör agera för att minimera
klimatavtrycket.Det bör upprättas en klimatkommunikationsbudget.
Motivering : Klimatkrisen pågår och vi måste tillsammans minimera utsläppen från
växthusgaser.
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Svar på medborgarförslag att Nyköpings kommun går med i 
Klimatkommunerna 
 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-
12. Förslaget motiveras med att Nyköpings kommun ligger på plats 111 av 
290 i Miljöbarometerns ranking (juni 2019) och att det är en försämring från 
plats 47 året innan. Förslaget motiveras även med att vi inte har tid att vänta 
utan måste agera för att bromsa negativa effekter av klimatförändringarna. 
Genom att gå med i Klimatkommunerna kan man ta del av den kunskap som 
redan finns där.  
 
Klimatkommunerna är en ideell förening som jobbar aktivt med lokalt 
klimatarbete. I dagsläget är 37 kommuner och regioner medlemmar i 
Klimatkommunerna, vars övergripande syfte är att minska utsläppen av 
växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och 
spridning av goda exempel. 
 
Klimatkommunerna tillhandahåller nyhetsbrev, webb-fikor och nätverksträffar 
samt samarbetar med andra aktörer vid arrangemang av konferenser. På 
hemsidan lyfter de fram exempel på genomförda aktiviteter och åtgärder som 
medlemskommunerna och regionerna genomfört, vilket ska fungera som 
inspiration för andra kommuner och regioner. 
 
Nyköpings kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner (SEKOM), som är 
en liknande plattform men där ett bredare perspektiv tillämpas. SEKOM är ett 
kommunnätverk för strategisk hållbar utveckling där utgångspunkten är ett 
ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social 
utveckling. Medlemskommunerna utbyter erfarenhet inom fler områden än 
enbart klimat och utsläppsfrågan. 
 
Nyköpings kommun anser att klimatfrågan är av största vikt och vidtar därför 
åtgärder för att minska klimatpåverkan. Tjänstepersoner på Nyköpings 
kommun inspireras kontinuerligt av andra kommuners åtgärder och insatser, 
dels genom medlemskapet i SEKOM men även genom annan 
omvärldsbevakning där bland annat Klimatkommunerna ingår som 
inspirationskälla. Ett av Klimatkommunernas huvuduppdrag är att sprida 
goda exempel, vilket de gör på hemsidan. Nyköpings kommun hämtar 
information och inspiration hos Klimatkommunerna, liksom hos andra 
liknande aktörer, i syfte att utveckla det egna hållbarhetsarbetet. 
 
Kostnaden för ett medlemskap i Klimatkommunerna baseras på antal 
invånare i kommunen. För Nyköpings kommuns del skulle kostnaden uppgå 
till 18 147 kr årligen. 
 
Förslag 
Nyköpings kommun hämtar som medlem i Sveriges Ekokommuner (SEKOM) 
inspiration till utveckling av det egna hållbarhetsarbetet hos andra kommuner 
i Sverige, liksom hos Klimatkommunerna och andra relevanta aktörer.  
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Medlemskapet i SEKOM bedöms av Nyköpings kommun vara en mer 
effektiv investering då ett bredare perspektiv inom hållbar utveckling 
tillämpas. För att nå upp till de globala målen och Agenda 2030 behöver alla 
tre perspektiv, det ekologiska, ekonomiska och sociala, tillgodoses och inget 
globalt mål får uppfyllas på bekostnad av ett annat. Klimatfrågan och 
minskade utsläpp är dock en prioriterad fråga och inspiration till utveckling av 
det egna hållbarhetsarbetet är av stor vikt för Nyköpings kommun. Som 
medborgarförslaget påpekar finns det inget värde i att uppfinna hjulet gång 
på gång. Detta förhindrar Nyköpings kommun genom att omvärldsbevaka 
och få inspiration från andra kommuner och skapa utvecklade och gångbara 
åtgärder utifrån förutsättningar och mål för Nyköpings kommun. Mot denna 
bakgrund bedömer kommunen att det inte är aktuellt att gå med i 
Klimatkommunerna och medborgarförslaget föreslås avslås.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslag,  
 
att därmed anse det besvarat.  
 
  



 
Kommunledningskansliet, 
Sekretariat 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-04-07 

Dnr 
KK19/663 

   
   
  
 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset  Fax 0155-24 83 30  BG 619-0342 
611 83  NYKÖPING  kommun@nykoping.se www.nykoping.se 

Svar på medborgarförslag att Nyköpings kommun 
går med i Klimatkommunerna 

Bakgrund 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-
12. Förslaget motiveras med att Nyköpings kommun ligger på plats 111 av 
290 i Miljöbarometerns ranking (juni 2019) och att det är en försämring från 
plats 47 året innan. Förslaget motiveras även med att vi inte har tid att vänta 
utan måste agera för att bromsa negativa effekter av klimatförändringarna. 
Genom att gå med i Klimatkommunerna kan man ta del av den kunskap som 
redan finns där.  

Klimatkommunerna är en ideell förening som jobbar aktivt med lokalt 
klimatarbete. I dagsläget är 37 kommuner och regioner medlemmar i 
Klimatkommunerna, vars övergripande syfte är att minska utsläppen av 
växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och 
spridning av goda exempel. 

Klimatkommunerna tillhandahåller nyhetsbrev, webb-fikor och nätverksträffar 
samt samarbetar med andra aktörer vid arrangemang av konferenser. På 
hemsidan lyfter de fram exempel på genomförda aktiviteter och åtgärder som 
medlemskommunerna och regionerna genomfört, vilket ska fungera som 
inspiration för andra kommuner och regioner. 

Nyköpings kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner (SEKOM), som är en 
liknande plattform men där ett bredare perspektiv tillämpas. SEKOM är ett 
kommunnätverk för strategisk hållbar utveckling där utgångspunkten är ett 
ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling. 
Medlemskommunerna utbyter erfarenhet inom fler områden än enbart klimat 
och utsläppsfrågan. 

Nyköpings kommun anser att klimatfrågan är av största vikt och vidtar därför 
åtgärder för att minska klimatpåverkan. Tjänstepersoner på Nyköpings 
kommun inspireras kontinuerligt av andra kommuners åtgärder och insatser, 
dels genom medlemskapet i SEKOM men även genom annan 
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omvärldsbevakning där bland annat Klimatkommunerna ingår som 
inspirationskälla. Ett av Klimatkommunernas huvuduppdrag är att sprida goda 
exempel, vilket de gör på hemsidan. Nyköpings kommun hämtar information 
och inspiration hos Klimatkommunerna, liksom hos andra liknande aktörer, i 
syfte att utveckla det egna hållbarhetsarbetet. 

Kostnaden för ett medlemskap i Klimatkommunerna baseras på antal invånare 
i kommunen. För Nyköpings kommuns del skulle kostnaden uppgå till 18 147 
kr årligen. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Förslag 
Nyköpings kommun hämtar som medlem i Sveriges Ekokommuner (SEKOM) 
inspiration till utveckling av det egna hållbarhetsarbetet hos andra kommuner i 
Sverige, liksom hos Klimatkommunerna och andra relevanta aktörer. 
Medlemskapet i SEKOM bedöms av Nyköpings kommun vara en mer effektiv 
investering då ett bredare perspektiv inom hållbar utveckling tillämpas. För att 
nå upp till de globala målen och Agenda 2030 behöver alla tre perspektiv, det 
ekologiska, ekonomiska och sociala, tillgodoses och inget globalt mål får 
uppfyllas på bekostnad av ett annat. Klimatfrågan och minskade utsläpp är 
dock en prioriterad fråga och inspiration till utveckling av det egna 
hållbarhetsarbetet är av stor vikt för Nyköpings kommun. Som 
medborgarförslaget påpekar finns det inget värde i att uppfinna hjulet gång på 
gång. Detta förhindrar Nyköpings kommun genom att omvärldsbevaka och få 
inspiration från andra kommuner och skapa utvecklade och gångbara åtgärder 
utifrån förutsättningar och mål för Nyköpings kommun. Mot denna bakgrund 
bedömer kommunen att det inte är aktuellt att gå med i Klimatkommunerna 
och medborgarförslaget föreslås avslås.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslag,  

att därmed anse det besvarat.  

 

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i 
enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning 
av barnets bästa.  
 
En prövning av barnets bästa har genomförts. 
 
Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt 
prövningen.  

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 
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Mats Pettersson  
Kommundirektör  
  

 Jenny Åtegård 
 tf Kanslichef 

 

Beslut till: 

Förslagsställaren 
KF för anmälan 
 



Från: <
Till: <kommun@nykoping.se>
Ärende: Medborgarförslag
Datum: 2019-10-24 11:28:51

Jag föreslår att Nyköpings kommun beslutar att... : gå med i Klimatkommunerna.
Klimatkommunerna är en ideell förening för kommuner och regioner som vill ligga
i framkant med sitt klimatarbete. I nuläget är 37 kommuner och regioner
medlemmar och representerar 4 miljoner av Sveriges invånare.
Motivering : I kommunens Klimat- och energistrategi 2016-2020 står bland annat
följande: "Nyköping är en hållbar kommun och ska gå före i den gröna
omställningen med mer förnybar energi samt minskad energianvändning.” Detta
efterlevs idag inte. Nyköping ligger på plats 111 av Sveriges 290 kommuner enligt
Miljöbarometerns ranking (190605). Detta är en försämring från förra årets plats
47. Vi har inte tid att vänta utan måste agera kraftfullt redan idag för att ha
möjlighet att bromsa de värsta effekterna av klimatförändringarna. Att gå med i
denna förening kan snabba på arbetet i och med att man får ta del av den kunskap
som redan finns. Det är också ett sätt att placera klimatarbetet på agendan i
kommunens arbete. Det är ineffektivt att uppfinna hjulet på nytt när man kan lära
av varandra.
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Delegationsärenden 
 
Förteckning över beslut fattade på delegation av: 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
1 T.f. kanslichef Beslut om arkivbeskrivning och 

dokumenthanteringsplan för 
HR-avdelningen 

KK20/293:5 

2 Räddningschef, 
Räddning och Säkerhet 

Sex anställningsbeslut, två 
anställningsavtal och tre avtal 
om automatiskt brandlarm 

KK20/5:85 

3 Verksamhetschef, 
Division Social omsorg 

Tillsvidareanställning av en 
stödassistent och en 
sjuksköterska 

KK20/5:86 

4 Verksamhetschef, 
Division Social omsorg 

Tillsvidareanställning av 
sjuksköterska 

KK20/5:87 

5 Skolchef, Barn 
Utbildning Kultur 

Tillsvidareanställning av två 
lärare, en studiehandledare, två 
elevassistenter, en barnskötare, 
en kurator och en 
socialpedagog 

KK20/5:88 

6 Tekniska Divisionen Nedskrivning av garanti. tjugo 
beställningar, ett tecknat avtal 
och ett avslagsbeslut på 
begäran om utlämnande av 
allmän handling 

KK20/5:89 

7 Ekonomichef, 
Controllerenheten 

Tillsvidareanställning av 
redovisningsekonom 

KK20/5:90 

8 Verksamhetschef, 
Måltidservice 

Tillsvidareanställning av tre 
kockar, en enhetschef och ett 
måltidsbiträde 

KK20/5:91 

9 T.f. Inköps- och 
Upphandlingschef 

Förlängning av avtal 
städentreprenad 1:5 

KK14/399 

10 T.f. kanslichef Beslut om förlängning av 
kontrakt avseende upphandling 
Projektverktyg 

KK18/117:16 

11 T.f. kanslichef Beslut om förlängning av 
kontrakt avseende upphandling 
av Företagshälsovård 

KK15/343:14 

12 T.f. kanslichef Tilldelning förlängningar av 
kontrakt avseende upphandling 
av Öppenvårdsverksamhet för 
ungdomar 

KK17/692:16 

13 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Friskrivning av garanti – 
Renovering av strandskoning, 
kvarteret Åkroken i Nyköping 

KK15/444:12 

14 Inköps- och 
Upphandlingschef 

Tilldelning i Varuförsörjningens 
upphandling Bäddmaterial 
VF2017-0042 

KK17/844:5 
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15 Inköps- och 
Upphandlingschef 

Tilldelning av kontrakt i 
upphandling: Ramavtal för 
enstaka platser gällande bostad 
med särskild service enligt LSS 
inklusive daglig verksamhet. 

KK19/425:13 

16 T.f. kanslichef Tilldelning och undertecknande 
av kontrakt avseende 
Ljudteknik 

KK20/60:11 

17 T.f. Inköps- och 
Upphandlingschef 

Beslut om tecknande av 
kontrakt i Upphandling: 
Ramavtal Bussresor 

KK19/482:15 

18 Samhällsbyggnad Anmälan om delegationsbeslut 
April 2020 färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

KK20/5:92 

19 Samhällsbyggnad Anmälan om delegationsbeslut 
april 2020: 
Skolskjuts/Samhällsbetalda 
resor 

KK20/5:93 

20 Samhällsbyggnad Anmälan om delegationsbeslut 
april 2020: Fastighets- och 
exploateringsfrågor 

KK20/5:94 

21 Säkerhetssamordnare, 
Kommunledningskansliet 

Beslut att avslå ett samt bevilja 
ett skadeståndsanspråk 
rörande skador på egendom i 
skolan respektive inom 
äldrevården 

KK20/5:95 

 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
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KS §  Dnr KK20/2 
 
 
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
1 Kommunstyrelsens 

Tillväxt- och 
landsbygdsutskott 

Protokoll 2020-03-04 KK20/2:40 

2 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnde 

Protokollsutdrag Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
200428 § 58 Antagande av 
detaljplan för del av Högbrunn 
1:5, Hemgårdens 
verksamhetsområde 

KK20/2:41 

3 Samhällsbyggnad Överklagande av detaljplan för 
del av Väster 1:42 m.fl., 
Nyköpings resecentrum 

KK20/2:36 

4 Samhällsbyggnad Överklagande av detaljplan för 
del av Väster 1:42 m.fl., 
Nyköpings resecentrum 

KK20/5:37 

5 Samhällsbyggnad Överklagande av detaljplan för 
del av Väster 1:42 m.fl., 
Nyköpings resecentrum 

KK20/5:38 

6 Samhällsbyggnad Överklagande av detaljplan för 
del av Väster 1:42 m.fl., 
Nyköpings resecentrum 

KK20/5:39 

7 HR-avdelningen Protokoll från Centrala 
Samverkansgruppen, CSG 
2020-02-27 

KK20/24:4 

8 Vattenmyndigheterna Svar på enkätfrågor till 
kommunerna för rapportering 
av genomförda åtgärder i 
Vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 2019 

KK19/758:5 

9 Nyköping-Oxelösunds 
Vattenverksförbund 

Protokoll från direktionsmöte 
för Nyköping-Oxelösunds 
Vattenverksförbund 2020-03-
26 

KK20/12:2 

10 Samhällsbyggnad Lagakraftbevis: Detaljplan för 
Nävekvarn 3:5 samt del av 3:3, 
Nävekvarn, Nyköpings 
kommun 

Postlista 

 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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