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KOMMUNSTYRELSEN 

Dokumentnamn Antal sidor 
ks201012- heldag 1(3) 

Måndag 12 oktober 2020, Stadshuset, sal A kl. 13.30 

Med anledning av rådande situation gällande Covid-19/Coronaviruset uppmanas 
kommunstyrelsen att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma 
vid sjukdom, även vid lindriga symptom.  

TEMA-förmiddag kl. 10:00-11:30- Arbete för att minska och motverka segregation i 
Nyköping 

Kommundirektören informerar 

KOMMUNFULLMÄKTIGEÄRENDEN 

1 Fastställande av skattesats i Nyköpings kommun 

- Tjänsteskrivelse

KK20/7 

2 Anmälan till Migrationsverket om begränsning av asylsökandes 
möjligheter till eget boende (EBO)  

- Tjänsteskrivelse
- Yttrande från Länsstyrelsen i Sörmland (distribueras tidigast

2020-10-07)

KK20/228 

3 Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplaner 

- Tjänsteskrivelse
- Förslag till taxa
- Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

KK19/796 

4 Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde 2021 

- Tjänsteskrivelse
- Förslag till taxa
- Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden

KK20/558 

KOMMUNSTYRELSEÄRENDEN 

1 Rekvirering av statsbidrag för satsningen Äldreomsorgslyftet 

- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden
- Socialstyrelsens anvisningar

KK20/433 
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2 Yttrande över regional klimat- och energistrategi för Södermanlands 
län 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Förslag till yttrande 
- Remiss: Förslag till strategi 

 

KK20/414 

3 Utbyggnad av gator och VA inom Björshult industriområde (södra sidan 
om Björshultsvägen) 
 

- Tjänsteskrivelse 
 

KK19/547 

4 Svar på nämndinitiativ gällande att stötta vårt lokala föreningsliv 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 
- Nämndinitiativ 

 

KK20/372 

5 Val av ny ledamot i kommunstyrelsens näringslivsutskott 
 

- Tjänsteskrivelse 
 

KK20/561 

6 Svar på medborgarförslag att anställa en medicinsk ansvarig 
rehabiliterare (MAR) 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Yttrande från Vård- och omsorgsnämnden 
- Medborgarförslag 

 

KK18/205 

7 Svar på medborgarförslag om att ändra befintliga regler för förskola 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Yttrande från Barn- och ungdomsnämnden 
- Medborgarförslag 

 

KK18/506 

8 Svar på medborgarförslag gällande att använda tidigare lekplats i 
Svalsta för odling 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Yttrande från Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden  
- Medborgarförslag 
 

KK18/782 

9 Svar på medborgarförslag gällande att använda tidigare lekplats i 
Svalsta för grönsaksodling 
 

- Tjänsteskrivelse 
- Yttrande från Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden  
- Medborgarförslag 

 
 
 
 

KK18/783 
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10 Svar på medborgarförslag om att anordna en skatepark inomhus 

- Tjänsteskrivelse
- Medborgarförslag

KK18/681 

11 Svar på medborgarförslag om belysningspolicy 

- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag MSN
- Medborgarförslag

KK18/827 

12 Delegationsärenden KK20/5 

13 Anmälningsärenden KK20/2 

Urban Granström Caroline Svensson 
Ordförande Sekreterare 
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KS §             Dnr KK20/7 

Fastställande av skattesats i Nyköpings kommun 2021 

Nyköpings kommuns skattesats uppgår till 21,42%. Skattesatsen har varit 
oförändrad sedan 2004, bortsett från den skatteväxling med Landstinget som 
gjordes 2010, samt 2019 då kommunens skattesats sänktes med 6 öre i och 
med att Kollektivtrafikmyndigheten likviderades och verksamheten togs över 
av Region Sörmland. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att skattesatsen 2021 är oförändrad 21,42 %. 
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KS §             Dnr KK20/228 
 
Anmälan till Migrationsverket om begränsning av asylsökandes 
möjligheter till eget boende (EBO) 
 
Asylsökande personer i Sverige kan idag välja mellan att ordna ett eget 
boende (EBO) eller att bo i Migrationsverkets anläggningsboende (ABO). 
Riksdagen beslutade dock 2019-11-27 om ändringar i lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Ändringen innebär att asylsökande 
som väljer att bo i eget boende i vissa områden som huvudregel inte har rätt 
till dagsersättning från Migrationsverket. Förändringen syftar till att fler 
asylsökande ska välja eget boende i områden där det finns förutsättningar 
för ett socialt hållbart mottagande och att de negativa sociala 
konsekvenserna av EBO ska minska. 
 
Regeringen beslutade 2019-12-05 om ändringar i förordningen (1994:361) 
om mottagande av asylsökande m.fl. och införde då kompletterande regler 
om vilka områden i Sverige som ska omfattas av lagändringen. Enligt 
förordningen gäller ändringen de kommuner som har haft möjlighet att söka 
statsbidrag via Delegationen mot segregation (Delmos). Detta innebär att 
Nyköping är en av 32 kommuner som kan begränsa asylsökandes 
möjligheter till eget boende i kommunen. Kommunerna som har möjlighet att 
göra begränsningar har alla ett eller flera bostadsområden som utifrån vissa 
statistiska variabler bedömts särskilt socioekonomiskt eftersatta. I Nyköpings 
kommun är det området Brandkärr. I Södermanlands län har också 
Katrineholm och Eskilstuna möjlighet att meddela begränsningar i EBO. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-14 att till Migrationsverket anmäla att 
Brandkärr ska omfattas av begränsningen av asylsökandes möjligheter till 
eget boende i Nyköpings kommun. Länsstyrelsen hade tillstyrkt kommunens 
förslag i ett yttrande daterat 2020-03-23. Flera av de 32 kommunerna 
anmälde att hela kommunen skulle omfattas av begränsningen vilket inte var 
lagens intention. Regeringen utfärdade därför 2020-07-16 en ändring i sin 
tidigare förordning som innebär att kommuner inte kan anmäla områden som 
omfattas av en invändning från Länsstyrelsen. Kommunernas områden ska 
vara tydligt avgränsade och valet av områden ska kunna motiveras.   
 
Samtliga 32 kommuners tidigare anmälningar om områden upphör att gälla 
2020-12-31, oavsett om kommunens tidigare anmälan tillstyrkts av 
Länsstyrelsen eller inte. Ny anmälan ska lämnas till Migrationsverket senast 
2020-10-19 för att sedan gälla från och med 2021-01-01.  
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KS §             Dnr KK20/228 
 
Kommunerna som kan meddela begränsningar av EBO kan senast den sista 
oktober varje år anmäla nya kommundelar och områdesuppdateringarna 
börjar då gälla från kommande årsskifte. Kommunerna kan också när som 
helst återkalla en anmälan av en eller flera kommundelar. Den uppdaterade 
förteckningen börjar då gälla senast efter två månader.  
 
Förslag 
Vid anmälan till Migrationsverket ska kommunernas områden vara tydligt 
avgränsade och valet av områden ska kunna motiveras. Nyköpings kommun 
föreslås anmäla området Brandkärr till Migrationsverket eftersom detta 
område har tydliga socioekonomiska utmaningar jämfört med andra 
områden. I Kommunprofil 2018 finns fakta om folkhälsan i Nyköpings 
kommun. Nedan statistikuppgifter om Brandkärr är hämtade från detta 
dokument som är framtaget av Samhällsbyggnadsenheten. Som jämförelse 
anges också det område som har det värde som är närmast Brandkärrs. 
Bara för en av indikatorerna nedan har ett annat bostadsområde ett sämre 
värde än Brandkärr och det gäller andel invånare med eftergymnasial 
utbildning. 
 
Andel förvärvsarbetande 20-64 år, % (uppgift från år 2016) 
Brandkärr  53,6 
Herrhagen  69,3 
Andel med ekonomiskt bistånd, % (uppgift från år 2016) 
Brandkärr  16,6 
Stenkulla   5,6 
Andel invånare med utländsk bakgrund, % (uppgift från år 2019) 
Brandkärr  65,4 
Ängstugan  57,8 
 
Andel öppet arbetslösa, % (uppgift från år 2018) 
Brandkärr  9,7 
Oppeby Gård 6,4 
Andel invånare med eftergymnasial utbildning, % (uppgift från år 2016) 
Brandkärr   19,8   
Oppeby Gård  18,9 
Valdeltagande, % (uppgift från år 2018, Brandkärr är delat i två valkretsar) 
Västra Brandkärr  69,5 
Östra Brandkärr    78,1 
Stenkulla         79,2   
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KS §             Dnr KK20/228 
 
Länsstyrelsen har tagit del av kommunens förslag till begränsning och 
kommer att lämna ett yttrande över förslaget senast 2020-10-07. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till Migrationsverket anmäla att Nyköpings kommun begränsar 
asylsökande personers möjlighet till eget boende i området Brandkärr. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
  



 
Kommunledningskansliet, 
Sekretariat 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-09-14 

Dnr 
KK20/228 

   
   
  
 
 
 
 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 

Anmälan till Migrationsverket om begränsning av 

asylsökandes möjligheter till eget boende (EBO) 

Sammanfattning 

Riksdagen beslutade 2019-11-27 om en lagändring som begränsar 

asylsökandes möjligheter till eget boende (EBO). Ändringen innebär att 

asylsökande som väljer att bo i eget boende i vissa områden som huvudregel 

inte har rätt till dagsersättning från Migrationsverket. Förändringen syftar till att 

fler asylsökande ska välja eget boende i områden där det finns förutsättningar 

för ett socialt hållbart mottagande och att de negativa sociala konsekvenserna 

av EBO ska minska. Ändringen omfattar de 32 kommuner som har haft 

möjlighet att söka statsbidrag via Delegationen mot segregation (Delmos) 

vilket innebär att Nyköping är en kommun som kan begränsa asylsökandes 

möjligheter till eget boende. Migrationsverket ska upprätta en förteckning över 

vilka områden i kommunerna som omfattas av begränsningen och de 32 

kommunerna ska anmäla till Migrationsverket vilka kommundelar som man vill 

ska anges i förteckningen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-14 att meddela till Migrationsverket att 

Brandkärr ska omfattas av begränsningen av asylsökandes möjligheter till 

eget boende i Nyköpings kommun. Länsstyrelsen hade tillstyrkt kommunens 

förslag i ett yttrande daterat 2020-03-23. Regeringen utfärdade 2020-07-16 en 

ändring i sin tidigare förordning som innebär att kommuner inte får anmäla en 

del av kommunen som omfattas av en invändning från Länsstyrelsen. 

Samtliga 32 kommuners tidigare anmälningar om områden upphör att gälla 

2020-12-31, oavsett om kommunens anmälan tillstyrkts av Länsstyrelsen eller 

inte. Ny anmälan till Migrationsverket ska lämnas senast 2020-10-19 för att 

sedan kunna gälla från och med 2021-01-01. Nyköpings kommun föreslås 

igen anmäla området Brandkärr eftersom detta område har tydliga 

socioekonomiska utmaningar jämfört med andra bostadsområden i 

kommunen. Brandkärr har bland annat högst andel invånare som är öppet 

arbetslösa, högst andel som uppbär ekonomiskt bistånd samt högst andel 

som har utländsk bakgrund.  
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Bakgrund 

Asylsökande personer i Sverige kan idag välja mellan att ordna ett eget 

boende (EBO) eller att bo i Migrationsverkets anläggningsboende (ABO). 

Riksdagen beslutade dock 2019-11-27 om ändringar i lagen (1994:137) om 

mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Ändringen innebär att asylsökande 

som väljer att bo i eget boende i vissa områden som huvudregel inte har rätt 

till dagsersättning från Migrationsverket. Förändringen syftar till att fler 

asylsökande ska välja eget boende i områden där det finns förutsättningar för 

ett socialt hållbart mottagande och att de negativa sociala konsekvenserna av 

EBO ska minska. 

Regeringen beslutade 2019-12-05 om ändringar i förordningen (1994:361) om 

mottagande av asylsökande m.fl. och införde då kompletterande regler om 

vilka områden i Sverige som ska omfattas av lagändringen. Enligt 

förordningen gäller ändringen de kommuner som har haft möjlighet att söka 

statsbidrag via Delegationen mot segregation (Delmos). Detta innebär att 

Nyköping är en av 32 kommuner som kan begränsa asylsökandes möjligheter 

till eget boende i kommunen. Kommunerna som har möjlighet att göra 

begränsningar har alla ett eller flera bostadsområden som utifrån vissa 

statistiska variabler bedömts särskilt socioekonomiskt eftersatta. I Nyköpings 

kommun är det området Brandkärr. I Södermanlands län har också 

Katrineholm och Eskilstuna möjlighet att meddela begränsningar i EBO. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-14 att till Migrationsverket anmäla att 

Brandkärr ska omfattas av begränsningen av asylsökandes möjligheter till 

eget boende i Nyköpings kommun. Länsstyrelsen hade tillstyrkt kommunens 

förslag i ett yttrande daterat 2020-03-23. Flera av de 32 kommunerna anmälde 

att hela kommunen skulle omfattas av begränsningen vilket inte var lagens 

intention. Regeringen utfärdade därför 2020-07-16 en ändring i sin tidigare 

förordning som innebär att kommuner inte kan anmäla områden som omfattas 

av en invändning från Länsstyrelsen. Kommunernas områden ska vara tydligt 

avgränsade och valet av områden ska kunna motiveras.   

Samtliga 32 kommuners tidigare anmälningar om områden upphör att gälla 

2020-12-31, oavsett om kommunens tidigare anmälan tillstyrkts av 

Länsstyrelsen eller inte. Ny anmälan ska lämnas till Migrationsverket senast 

2020-10-19 för att sedan gälla från och med 2021-01-01. Kommunerna som 

kan meddela begränsningar av EBO kan senast den sista oktober varje år 

anmäla nya kommundelar och områdesuppdateringarna börjar då gälla från 

kommande årsskifte. Kommunerna kan också när som helst återkalla en 

anmälan av en eller flera kommundelar. Den uppdaterade förteckningen börjar 

då gälla senast efter två månader.  
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Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Förslag till begränsning i Nyköpings kommun 

Vid anmälan till Migrationsverket ska kommunernas områden vara tydligt 

avgränsade och valet av områden ska kunna motiveras. Nyköpings kommun 

föreslås anmäla området Brandkärr till Migrationsverket eftersom detta 

område har tydliga socioekonomiska utmaningar jämfört med andra områden. 

I Kommunprofil 2018 finns fakta om folkhälsan i Nyköpings kommun. Nedan 

statistikuppgifter om Brandkärr är hämtade från detta dokument som är 

framtaget av Samhällsbyggnadsenheten. Som jämförelse anges också det 

område som har det värde som är närmast Brandkärrs. Bara för en av 

indikatorerna nedan har ett annat bostadsområde ett sämre värde än 

Brandkärr och det gäller andel invånare med eftergymnasial utbildning. 

Andel förvärvsarbetande 20-64 år, % (uppgift från år 2016) 

Brandkärr  53,6 

Herrhagen  69,3 

Andel med ekonomiskt bistånd, % (uppgift från år 2016) 

Brandkärr  16,6 

Stenkulla   5,6 

Andel invånare med utländsk bakgrund, % (uppgift från år 2019) 

Brandkärr  65,4 

Ängstugan  57,8 

 

Andel öppet arbetslösa, % (uppgift från år 2018) 

Brandkärr  9,7 

Oppeby Gård 6,4 

Andel invånare med eftergymnasial utbildning, % (uppgift från år 2016) 

Brandkärr   19,8   

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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Oppeby Gård  18,9 

Valdeltagande, % (uppgift från år 2018, Brandkärr är delat i två valkretsar) 

Västra Brandkärr  69,5 

Östra Brandkärr    78,1 

Stenkulla         79,2   

Länsstyrelsen har tagit del av kommunens förslag till begränsning och 

kommer att lämna ett yttrande över förslaget senast 2020-10-07. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att till Migrationsverket anmäla att Nyköpings kommun begränsar asylsökande 

personers möjlighet till eget boende i området Brandkärr. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

 Solweig Eriksson Kurg 

 Beställarchef 
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Taxa för grävtillstånd, trafikanordningsplaner och framtida underhåll i 
Nyköpings kommun 

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för 
säkerheten inom allmän platsmark i Nyköpings tätort.  

För att klara detta är det nödvändigt att det finns anvisningar hur grävarbeten 
bör skötas för att minimera bland annat framkomlighetsproblem, sättningar, 
skador på växtlighet och miljöproblem samt att berörda parter får information 
om planerade och pågående arbeten. Störningar, skador och problem som 
kan uppkomma för trafikanter och fasta anläggningar ska minimeras genom 
bland annat samordning och god planering.  

De flesta grävningsarbeten innebär någon form av störning med avseende 
på trafiksäkerhet och framkomlighet. Dåligt utförda återställningsarbeten kan 
orsaka ökad kostnad för det framtida underhållet och vara ett trafikhinder 
med risk för skada på människor och fordon. Även grävningar som utförs på 
ett riktigt sätt medför att den planerade livslängden på anläggningen 
förkortas, och därmed ökar kostnaden för det framtida underhållet.  

I ett flertal kommuner är arbetet med grävtillstånd, trafikanordningsplaner och 
framtida underhåll avgiftsbelagt. I Nyköpings kommun finns det idag endast 
en taxa för framtida underhåll. Avgiftsnivåerna har beräknats med 
utgångspunkt från arbetstidsåtgång, tätare underhåll och minskad livslängd 
på anläggningen.  

Ärendet har behandlats vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde. 

Ärendet lyftes ur vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-23. Inga 
förändringar har genomförts i förslaget och taxan föreslås nu börja gälla från 
2020-11-01. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta ”Taxa för grävtillstånd, trafikanordningsplaner och framtida underhåll 
i Nyköpings kommun”, samt  

att taxan börjar gälla från och med 2020-11-01 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum 
 2020-10-12 

 _______________________________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

KS §             Dnr KK19/796 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förklara paragrafen omedelbart. 
 
 
  



 
Kommunledningskansliet, 
Sekretariat 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-03-09 

Dnr 
KK19/796 

   
   
  
 
 
 
 Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
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Taxa för grävtillstånd, trafikanordningsplaner och 

framtida underhåll i Nyköpings kommun 

Bakgrund 

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för 

säkerheten inom allmän platsmark i Nyköpings tätort.  

För att klara detta är det nödvändigt att det finns anvisningar hur grävarbeten 

bör skötas för att minimera bland annat framkomlighetsproblem, sättningar, 

skador på växtlighet och miljöproblem samt att berörda parter får information 

om planerade och pågående arbeten. Störningar, skador och problem som 

kan uppkomma för trafikanter och fasta anläggningar ska minimeras genom 

bland annat samordning och god planering. 

De flesta grävningsarbeten innebär någon form av störning med avseende på 

trafiksäkerhet och framkomlighet. Dåligt utförda återställningsarbeten kan 

orsaka ökad kostnad för det framtida underhållet och vara ett trafikhinder med 

risk för skada på människor och fordon. Även grävningar som utförs på ett 

riktigt sätt medför att den planerade livslängden på anläggningen förkortas, 

och därmed ökar kostnaden för det framtida underhållet.  

I ett flertal kommuner är arbetet med grävtillstånd, trafikanordningsplaner och 

framtida underhåll avgiftsbelagt. I Nyköpings kommun finns det idag endast en 

taxa för framtida underhåll. Avgiftsnivåerna har beräknats med utgångspunkt 

från arbetstidsåtgång, tätare underhåll och minskad livslängd på 

anläggningen. 

Ärendet har behandlats vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

sammanträde 2020-01-28. 
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    2020-03-09 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta ”Taxa för grävtillstånd, trafikanordningsplaner och framtida underhåll i 

Nyköpings kommun”, samt 

att taxan börjar gälla från och med 2020-05-01 

 

 

 

Mats Pettersson  

Kommundirektör  
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Taxa Antagen av   
 

1 Taxa 

1.1 Grävtillstånd 

Avgift för ansökan om grävtillstånd 700 kr/ansökan 

Godkänt grävtillstånd inkl. TA-plan 2300 kr/tillstånd 

(Avgift för ansökan tillkommer)  

Förlängning av tillståndstid 500 kr/tillfälle 

Ändring/utökning av tillståndsområde 1500 kr/tillfälle 

1.2 Trafikanordningsplan 

Avgift för ansökan om TA-plan 700 kr/ansökan 

Godkänd TA-plan 1300 kr/tillstånd 

(Avgift för ansökan tillkommer)  

Förlängning av tillståndstid 500 kr/tillfälle 

Ändring/utökning av tillståndsområde 1500 kr/tillfälle 

1.3 Avvikelser 

 
Kommunen förbehåller sig rätten att efter ha underrättat den sökande  
skriftligen via mail ta ut avgifter enligt nedan och/eller avbryta arbetet om det 
medför att trafikanter och/eller tredje parts säkerhet äventyras. Samt om 
trafikanordningsplan, säkerhetsföreskrifter eller gällande villkor inte följs.  

Avgifterna är baserade på genomsnittlig handläggnings tid. 

 

Påbörjad schakt utan grävtillstånd  9000 kr/tillfälle 

Ej anmält akut arbete  9000 kr/tillfälle 

Påbörjat arbete utan godkänd TA-plan  6000 kr/tillfälle 

Ej inlämnad ansökan om grävtillstånd senast    2500 kr/tillfälle 

första vardagen efter akut arbete 

Avvikelse från villkor i grävtillstånd 9000 kr/tillfälle 

Avvikelse från godkänd TA-Plan 9000 kr/tillfälle 

Justering/påfyllning med grus i schaktad yta  3000 kr/tillfälle 

innan asfaltering 
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Taxa Antagen av   
 

1.4 Framtida underhåll 

Körbana 480:-/m2 

GC-väg 380:-/m2 

Trottoar/Gångbana 250:-/m2 

Stenläggning – Smågatsten 750:-/m2 

Stenläggning – Betongplattor, marksten 450:-/m2 

Grönyta/Grus 90:-/m2 

Kantsten – Granit 350:-/m 

Kantsten – Betong  200:-/m 

Påslag för grävning i yta med beläggning  100 % av framtida  

yngre än tre år. underhåll  
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KS §             DnrKK20/558 
 
Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde 2021 
 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit fram ett förslag till avgifter för 
nämndens verksamhet för år 2021. 
Flertalet avgifter styrs av maxtaxan som beslutas på nationell nivå och 
kopplas till prisbasbeloppet, som för 2021 uppgår till 47 600 kronor. Aktuellt 
förslag bygger på förutsättningen att de beräkningsgrunder som 
presenterades av Socialstyrelsen för 2020 kommer att gälla även för 2021. 
Slutlig information avseende 2021 kommer Socialstyrelsen att presentera 
senare under innevarande år vilket medför att dokumentet kan behöva 
ytterligare revidering framöver. 
 
Övriga avgifter har kommunen fri rätt att besluta över. Det är exempelvis 
avgift för hemtjänst i eget ordinärt boende, avgift för omvårdnad och 
serviceinsatser i särskilt boende, avgift för kost inom äldreomsorg mm. Det 
visar sig i en jämförelse att Nyköping har lägre avgifter än närliggande 
kommuner.  
 
Förslag 
Förslaget är att höja avgifterna med 5 % för 2021 med syfte att täcka upp för 
nämndens kostnader. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta dokumentet Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och 
omsorgsnämndens ansvarsområde 2021, samt 
 
att dokumentet börjar gälla 2021-01-01. 
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2020-10-01 

Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

 Solweig Eriksson Kurg 

 Tf chef beställarkontoret 
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Maxtaxa

Inkomster 
Inkomstberäkning baseras på den enskildes egna uppgifter. Den enskilde ska lämna uppgift 
om faktisk eller uppskattad inkomst för de närmast följande 12 månaderna när insatserna 
börjar och sedan en gång per år eller om något ändras under året.

Avgiftshandläggaren kontrollerar den enskildes uppgifter mot aktuella uppgifter från För-
säkringskassan. 

Den enskilde får inkomstunderlaget tillsammans med beslutet om avgift. 

För enskild som inte lämnar uppgift om aktuell inkomst debiteras den faktiska avgiften eller 
maxavgiften.

Som inkomst räknas samtliga beskattningsbara inkomster enligt gällande skattelagstiftning 
samt vissa skattefria ersättningar:

 Inkomst av arbete
 Överskott i näringsverksamhet
 Allmän pension
 Tjänstepension
 Privata pensionsförsäkringar
 Avtalsgruppsjukförsäkringar (AGS)
 Sjukersättningar/aktivitetsersättningar
 Utlandspensioner
 Livränta
 Vårdbidrag (skattepliktig del)
 Utdelning på aktier och fondandelar per den 31 december året innan avgiftsperioden.
 Ränta på bankmedel per den 31 december året innan avgiftsperioden.
 Bostadsstöd, t ex bostadstillägg för pensionärer och bostadsbidrag, om den enskilde 

sökt och fått tillägg/bidrag
 Studiebidrag
 Skattefria stipendier till den del de överstiger 3 000 kr
 Underhållsbidrag
 Arbetsmarknadsersättningar
 Äldreförsörjningsstöd
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Som inkomst räknas inte
 Barns inkomster 
 Förmögenhet eller s k reavinster
 Handikappersättning

Från inkomsten frånräknas 
 Statlig och kommunal skatt samt begravningsavgift enligt tabell
 Kyrkoavgift till samtliga trossamfund som har regeringens tillstånd att ta ut sina med-

lemsavgifter via skattsedel. (Se kommunförbundets cirkulär 2004:99) Kyrkoavgiften 
beräknas enligt vid varje tidpunkt gällande skattesats för Nyköpings församling.

Makars inkomster

Makars och registrerade partners samlade inkomster enligt ovan läggs samman. Därefter 
fördelas de med hälften på vardera person.

Om paret lever i skilda hushåll, t ex när den ena flyttat till särskilt boende, betraktas de som 
ensamstående. Om de anser det fördelaktigt kan de dock välja att betraktas som samman-
boende. 

Sambors inkomster

Sambor har inte juridisk försörjningsplikt och betraktas alltid som ensamstående.

Boendekostnad 
Den enskildes faktiska boendekostnad beräknas på följande sätt: 

Hyresrätt

Aktuellt hyresbelopp exklusive hushållsel. Ingår hushållsel i hyran avräknas en schablon-
kostnad på 330 kronor per månad.

Bostadsrätt

Aktuell avgift exklusive hushållsel + 70 % av räntekostnaderna för bostadslån.

Egen bostadsfastighet 

70 % av räntekostnaderna för bostadslån + 70 % av tomträttsavgäld + fastighetsavgift + 
skäliga driftskostnader exklusive hushållsel.

Delad bostad

Om den enskilde delar bostad med en annan vuxen person som han/hon inte har försörj-
ningsplikt för, delas bostadskostnaden mellan dessa.
 
Jämkning av boendekostnad vid flyttning till särskilt boende

En ensamstående som flyttar till särskilt boende kan få jämkning av boendekostnaden för 
det särskilda boendet. Detta gäller vid dubbel boendekostnad i högst tre månader. Den som 
har kapitalinnehav över 100 000 kr får dock inte jämkning. 
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Minimibelopp 2021
För den enskildes kostnader för personliga behov och övriga normala levnadskostnader är 
ett minimibelopp fastställt i lagen. Beloppet bygger på Konsumentverkets beräkningar av 
levnadskostnader för normal levnadsstandard för individer i olika åldrar. Beräkningsgrund-
erna är fastslagna i Socialstyrelsens föreskrifter och är knutna till prisbasbeloppet. Detta 
justeras årligen och uppgår för 2021 till 47 600 kronor.

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dags-
tidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbruk-
ningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibelopp Beräkningsgrund Belopp 
2021,
kr per 
månad

Jmf belopp 
2020

Ensamstående 61 år och 
uppåt

1/12 av 135,46 % av 
prisbasbeloppet

5 373 5 339

Ensamstående upp till 60 
år

110 % av ovanstående 5 911 5 873

Make/samboende 61 år 
och uppåt

1/12 av 114,46 % av 
prisbasbeloppet

4 540 4 512

Make/samboende upp 
till 60 år

110 % av ovanstående 4 994 4 963

Tillägg för barn 0-3 år 3,82 % av prisbasbeloppet 
avrundat till närmaste 10-tal

1 820 1 810

Tillägg för barn 4-10 år 4,53 % av prisbasbeloppet 
avrundat till närmaste 10-tal

2 160 2 140

Tillägg för barn 11-20 år 6,15 % av prisbasbeloppet 
avrundat till närmaste 10-tal

2 930 2 910

Höjning av minimibeloppet 

Minimibeloppet ska höjas när den enskilde har skäliga fördyrande kostnader. Dessa ska ha 
en beräknad varaktighet på minst 10 månader under ett år samt avse ett belopp som är 
minst 200 kr/månad. 
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Minimibeloppet höjs i följande situationer:

Höjning av 
minimibeloppet

Beräkningsgrund Belopp 
2021,
kr per 
månad

Jmf belopp 
2020

Matdistribution 7 
dagar/vecka

Kostnad för matlåda + 
matdistribution minus 40 % av 
Konsumentverkets beräknade 
livsmedelskostnad för personer > 
75 år

538 674

Matdistribution 5 
dagar/vecka

5/7 av ovanstående 384 481

Kostabonnemang särskilt 
boende

Den kostnad för 
kostabonnemang som överstiger 
Konsumentverkets beräknade 
livsmedelskostnad för personer > 
75 år

1 119 1 467

Kostnad för god man 1/12 av den årliga avgift som den enskilde senast betalat till 
Överförmyndaren

Exempel på övriga kostnader som kan höja minimibeloppet:
 Underhållskostnader för barn
 Fördyrade kostnader för resor 
 Merkostnader till följd av funktionsnedsättning, t ex rehabilitering eller habilitering

Sänkning av minimibeloppet 

Minimibeloppet kan sänkas om den enskilde har lägre levnadskostnader än de som ingår i 
minimibeloppet.

I kommunens särskilda boenden ingår hushållsel med 330 kr/månad i hyran, varför minimi-
beloppet sänks med motsvarande belopp. Ingår hushållsel i hyran för eget ordinärt boende 
görs motsvarande schablonavdrag från minimibeloppet.

Förbehållsbelopp
Den enskildes förbehållsbelopp är lika med summan av boendekostnaden och minimibelop-
pet.

Avgiftsutrymme 
Mellanskillnaden mellan beräknad nettoinkomst och förbehållsbelopp (minimibelopp och 
boendekostnad) utgör avgiftsutrymmet. Om mellanskillnaden blir noll eller minus blir av-
giften noll kronor. Den enskilde har, om behov föreligger, möjlighet att ansöka om försörj-
ningsstöd.
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Högkostnadsskydd
Maxtaxan är vad avgiften för hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende, dagverksam-
het samt kommunal hälso- och sjukvård högst får uppgå till. Syftet med den är att skydda 
äldre och personer med funktionsnedsättning från alltför höga avgifter och att dessa 
grupper ska få behålla en lägsta nivå av egna medel, som ska räcka till nödvändiga och 
normala levnadskostnader. 

Högkostnadsskydd Beräkningsgrund Belopp 2021,
kr per månad

Jmf belopp 
2020

Maxtaxa 1/12 av 0,5392 gånger 
prisbasbeloppet

2 139 2 125

Timtaxa upp till sex 
timmar

1/6 av ovanstående 356 354

Avgifter 2021
Avgifterna nedan beslutas av kommunen. De är här uppräknade med 5 % jämfört med 
föregående år.

Avgift för hemtjänst i eget ordinärt boende
Belopp 2021 Jmf belopp 

2020
Trygghetslarm, per månad 287 273

Telefonservice, per månad *) 140 133

Insatsen tillsyn, per månad (om inga övriga insatser) 551 525

*) Avgiften gäller endast beslut fattade före 2018-05-31. Därefter kan inte nya beslut om 
denna insats fattas. 

För insatser överstigande sex timmar per månad är avgiften lika med avgiftsutrymmet – 
dock högst maxtaxan.

Vid insatser till makar/registrerade partners beräknas avgift för var och en för sig om insats-
en vänder sig till båda. 

Den sammanlagda avgiften av olika insatser är alltid högst lika med avgiftsutrymmet dock 
högst maxtaxan. 

Avgift för omvårdnad och serviceinsatser i särskilt boende 
I stadigvarande boende är avgiften lika med avgiftsutrymmet - dock högst maxtaxan.

I korttidsboende är avgiften 1/30 av avgiftsutrymmet (högst maxtaxan) för varje boende-
dag. För hel månad debiteras avgiftsutrymme/maxtaxan oavsett månadens längd.
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Avgifter för hälso- och sjukvård 2021
Belopp 2021 Jmf belopp 

2020
Inskriven i hemsjukvård, avgift per månad 537 511

Inskriven i hemsjukvård, förbandsmaterial per månad 179 170

Hembesök, inte inskriven i hemsjukvård, per tillfälle 182 174

Höftskyddsbyxa, per styck 100 100

Avgifter för kost inom äldreomsorg 2021 
Belopp 
2021

Frukost Lunch Kväll Jmf 
belopp
2020

Matlåda 7 dagar/vecka, per månad 954 909

Matlåda 5 dagar/vecka, per månad 682 650

Matlåda, per dag 32 30

Distribution av matlåda 7 dagar/vecka, 
per månad

580 553

Distribution av matlåda 5 dagar/vecka, 
per månad

439 418

Distribution av matlåda, per dag 20 19

Dagverksamhet/tillfälle 81 78

Abonnemang boende, per månad 3 609 3 437

   per dag 120 26 47 47 115

Matlåda avser enbart maten. Avgiften för distribution läggs in i maxtaxan. Beräkning görs 
som pris per dag x antal dagar per vecka x 4,3 veckor per månad.  

Avgifter för kost inom verksamhet för funktionsnedsatta 2021
Belopp Frukost Lunch Kväll Jmf 
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2021 belopp
2020

Abonnemang boende, per månad 3 609 3 437

   per dag 120 25 45 45 115

Korttids/fritids under lov 123 27 48 48 117

Dito från 16 år 147 33 57 57 140

Mellanmål fritids 25 24

Under resor med fritids 206 46 80 80 196

Lunch dagl verksamhet 64 61

Övriga avgifter
Belopp 2021 Jmf belopp 

2020
Förbrukningsvaror vid särskilt boende (frivilligt deltagande) 
per månad

143 137

Avgift för ej i förväg avbokat besök inom hemtjänsten, per 
gång *)

150 150

*) Senarelagt genomförande pga pandemin.

Avgiften för förbrukningsvaror avser sådant som städmaterial/rengöringsmedel, tvätt-
medel, hushålls och toapapper, avfallspåsar, måltidsskydd, tvättlappar och glödlampor till 
fast armatur i vårdtagarens lägenhet.

Villkor kring avgiften för ej avbokade besök:
 Avbokningen måste ske senast vid samma tidpunkt som besöket skulle ägt rum, två 

vardagar innan.
 Undantag gäller till exempel vid akut inläggning på lasarett. Det finns också utrymme 

för bedömning utifrån aktuell situation.
 Kommer personalen mer än en timme för tidigt eller för sent och kunden inte är 

hemma, debiteras heller ingen avgift.
 Avgiften ingår ej i maxtaxan.

Debitering av avgift 
Debitering av avgift sker varje månad i efterhand. Om sammanlagd debitering av avgift för 
en månad understiger 100 kr sker ingen debitering förrän flera månadsavgifter tillsammans 
överstiger 100 kr. 
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Avräkningsregler vid frånvaro 
Frånvaro på grund av sjukhusvistelse eller vistelse på korttidsboende går till på följande 
sätt:
 Avdrag sker för avgift för hemtjänst med 1/30 av beslutad månadsavgift per frånvaro-

dag.
 Avdrag sker med avgift för kost med en 1/30 av månadsavgiften vid 7-dagars abonne-

mang respektive 1/22 av månadsavgiften vid 5-dagars abonnemang.

Vid övrig frånvaro eller tillfälligt uppehåll görs avdrag som vid sjukhusvistelse under förut-
sättning att den enskilde gjort skriftlig anmälan på särskild blankett senast sju dagar före 
frånvaron. 

Om planerad korttidsvistelse inte avbokas minst två veckor i förväg ska kostavgift för den 
planerade tiden betalas.

Omräkning av avgift 
Omräkning av avgift sker årligen eller vid väsentligt ändrade förhållanden. Vid omprövning/ 
ändring av beslutad insats gör avgiftshandläggaren en ny beräkning med aktuella uppgifter 
från försäkringskassan. 

Överklagande
Avgiftsprövning är individuell. Avgiftsbeslutet kan överklagas och besvärshänvisning lämnas 
vid varje beslut.
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KS §             Dnr KK20/433 
 
Rekvirering av statsbidrag för satsningen Äldreomsorgslyftet 
 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till 
kommuner som ersättning för att anställda ska kunna utbilda sig till 
vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid till följd av satsningen 
Äldreomsorgslyftet. Staten finansierar kostnaden för den anställdes 
frånvarotid på grund av studierna under 2020 och 2021 (S2020/05025/SOF). 
Nyköpings kommun har fått möjlighet att rekvirera 2 966 457 kronor, vilket 
ska göra senast den 31 oktober 2020. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade enligt § 57 i juni 2020 att avsätta 2,5 
mnkr för 2020 till ökad kompetens inom omsorgen som ett komplement till 
Äldreomsorgslyftet. 
 
Förslag 
Föreslaget är att kommunstyrelsen beslutar att rekvirera medlen för 
äldreomsorgslyftet på 2 966 457 kronor, att kommunstyrelsen uppdrar till 
Vård- och omsorgsnämnden att administrera medlen för avsedda ändamål 
samt återrapportera disponeringen av medlen till kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att rekvirera medlen för äldreomsorgslyftet, 
 
att uppdra till Vård- och omsorgsnämnden att administrera medlen för 
avsedda ändamål, samt 
 
att Vård- och omsorgsnämnden återrapporterar disponeringen av medlen till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslut till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Socialstyrelsen 
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2020-09-24 

  

Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

 Solweig Eriksson Kurg 

 Tf chef beställarkontor 

 

Beslut till: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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Yttrande avseende ”Ett klimatneutralt Södermanland 2045 – regional 
klimat och energistrategi för Södermanlands län 2020-2030 med sikte 
på 2045”  
Nyköpings kommun har fått förslag till reviderad klimat- och energistrategi för 
Södermanlands län, ”Ett klimatneutralt Södermanland 2045 – Regional 
klimat- och energistrategi för Södermanlands län 2020-2030 med sikte på 
2045” på remiss av Länsstyrelsen i Södermanlands län. 
 
I förslaget framgår att Länsstyrelsen på uppdrag av regeringen, under 2018-
2020 uppdaterat länets klimat och energistrategi i samverkan med länets 
aktörer. Syftet med den nya strategin är att skapa långsiktighet och ökad 
tydlighet i omställningsarbetet i länet. Sörmlands klimat- och energistrategi 
ger vägledning i hur länet kan blir klimatneutralt år 2045. Strategin består av 
sju utvalda fokusområden och för varje fokusområde finns en vision och ett 
antal insatsområden. För respektive insatsområde finns en sammanfattning 
av exempel på vad som behöver göras framöver. Fokus- och 
insatsområdena är vägledande för arbetet med att ta fram åtgärder i 
omställningsarbetet 2020 och framåt, i handlingsplaner på regional och lokal 
nivå i länet. För att nå målet om netto-nollutsläpp år 2045, krävs utöver 
konkreta åtgärder även samverkan och kunskapsspridning i länet. 
 
I arbetet med framtagande av yttrandet har, utöver kommunens miljöstrateg, 
representanter från detaljplanering, ekologi, transportstrategi, 
markförvaltning och översiktsplanering deltagit. Vidare har miljöingenjörer 
och representanter på Gata Park Hamn, Tekniska divisionen, samt 
representanter från Näringslivsenheten deltagit.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta yttrande över Ett klimatneutralt Södermanland 2045-regional klimat- 
och energistrategi för Södermanlands län 2020-2030 med sikte på 2045. 
 
Beslut 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Miljöstrateg 
Samhällsbyggnad 
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Yttrande avseende ”Ett klimatneutralt 

Södermanland 2045 – regional klimat och 

energistrategi för Södermanlands län 2020-2030 

med sikte på 2045”  

Nyköpings kommun har fått förslag till reviderad klimat- och energistrategi för 

Södermanlands län, ”Ett klimatneutralt Södermanland 2045 – Regional klimat- 

och energistrategi för Södermanlands län 2020-2030 med sikte på 2045” på 

remiss av Länsstyrelsen i Södermanlands län. 

I förslaget framgår att Länsstyrelsen på uppdrag av regeringen, under 2018-

2020 uppdaterat länets klimat och energistrategi i samverkan med länets 

aktörer. Syftet med den nya strategin är att skapa långsiktighet och ökad 

tydlighet i omställningsarbetet i länet. Sörmlands klimat- och energistrategi ger 

vägledning i hur länet kan blir klimatneutralt år 2045. Strategin består av sju 

utvalda fokusområden och för varje fokusområde finns en vision och ett antal 

insatsområden. För respektive insatsområde finns en sammanfattning av 

exempel på vad som behöver göras framöver. Fokus- och insatsområdena är 

vägledande för arbetet med att ta fram åtgärder i omställningsarbetet 2020 

och framåt, i handlingsplaner på regional och lokal nivå i länet. För att nå 

målet om netto-nollutsläpp år 2045, krävs utöver konkreta åtgärder även 

samverkan och kunskapsspridning i länet. 

I arbetet med framtagande av yttrandet har, utöver kommunens miljöstrateg, 

representanter från detaljplanering, ekologi, transportstrategi, markförvaltning 

och översiktsplanering deltagit. Vidare har miljöingenjörer och representanter 

på Gata Park Hamn, Tekniska divisionen, samt representanter från 

Näringslivsenheten deltagit.  

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.  
 

 

☐ 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta yttrande över Ett klimatneutralt Södermanland 2045-regional klimat- 

och energistrategi för Södermanlands län 2020-2030 med sikte på 2045, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

 Jenny Åtegård 

 tf Kanslichef 

 

Beslut till: 

Länsstyrelsen 

 

En prövning av barnets bästa har genomförts. 
 
Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt 
prövningen.   

☐ 

 

☐ 
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Yttrande avseende ”Ett klimatneutralt Sörmland 

2045 – Regional klimat och energistrategi för 

Sörmlands län 2020-2030 med sikte på 2045” 
 

Nyköpings kommun har fått förslag till reviderad klimat- och energistrategi för 

Södermanlands län, ”Ett klimatneutralt Södermanland 2045 – Regional klimat- 

och energistrategi för Södermanlands län 2020-2030 med sikte på 2045” på 

remiss av Länsstyrelsen i Södermanlands län. 

Övergripande synpunkter 

Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun anser att rätt områden utsetts till 

fokusområden, men föreslår vissa justeringar i presentationsföljden. Varje 

fokusområde avslutas med ett avsnitt som heter ”Vad behövs” och Nyköpings 

kommun föreslår några tillägg till de redan väl relevanta insatserna som 

föreslås. Kommunstyrelsen anser att förslagen är realistiska men saknar ett 

kostnad/nytta-analytiskt perspektiv. Nyköping kommun uppmärksammar att 

delar av förslagen mest troligt innebär ytterligare arbete och kostnader för 

kommunen om handlingsplaner utifrån strategin ska tas fram. Vidare 

efterfrågar Nyköpings kommun ökad tydlighet gällande ansvar för åtgärder 

samt ansvar för finansiering av dessa. 

Södermanlands strategi i en större kontext 

• Nyköpings kommun anser att strategin är väl genomarbetad och det är 

bra att den kopplar till Agenda 2030 och de nationella miljömålen för 

att sätta strategin i sitt sammanhang, samt för att visa på 

gemensamma målsättningar och utmaningar. Nyköpings kommun 

ställer sig dock frågan om åtgärderna är tillräckliga i rådande akuta 

situation.  
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• En kort redovisning av den tidigare strategin samt väsentliga skillnader 

i nya förslaget är välkommet. 

 

• Åtgärdsprogram för ”Södermanlandsmiljö under regionala program” 

nämns. Nyköpings kommun ställer sig frågande till relevansen då 

programmet inte längre är giltigt när strategin fastställs. 

 

• Under rubriken Genomförande och uppföljning trycker man på att 

kraftfulla åtgärder, stärkt dialog och plattformar behövs för att ta fram 

och genomföra åtgärder för att nå strategins målsättning om noll-

nettoutsläpp till 2045. Där omnämns Sörmlands klimat- och miljöråd 

men dess roll i arbetet, att gå från ord till handling, är otydlig gällande 

om det t.ex. är via det forumet arbetet är tänkt att ske.  

 

• Det framgår tydligt hur uppföljningen av strategin ska ske, genom olika 

rapporter och verktyg, men det är oklart till vem och hur de ska 

kommuniceras. I arbetet med att ta fram och prioritera rätt åtgärder 

behövs uppföljning men också en tydlig delaktighet och ägandeskap 

hos berörda aktörer, exempelvis hur målsättningen ska spridas och få 

till handling.  

 

• Det globala målet ”Ingen hunger” bör inkluderas som Agenda 2030-

mål i samtliga fokusområden. 

Fokusområde Samhällsplanering 

• Under rubriken ”Klimat- och energifrågor integreras i planeringen” bör 

även avfall samt vatten klassificeras som viktiga områden. Nyköpings 

kommun bedömer att dessa områden bör inkluderas i 

samhällsplaneringen för att medborgare ska ges möjlighet att hantera 

sitt avfall på rätt sätt, samt få möjlighet till sortering. Att dessa områden 

inte inkluderas i planeringsskedet kan få stora konsekvenser då en 

stark koppling till kretsloppstänk och en hållbar regional struktur 

saknas. 

 

• Vidare föreslår Nyköpings kommun att fokusområdena 

Samhällsplanering samt Resor och transporter hålls ihop i dokumentet 

då de har en stark koppling till varandra. Bland annat beskrivs under 

fokusområdet Resor och transporter under rubriken Hållbara resor flera 

åtgärder som berör samhällsplanering, exempelvis: 

o ”I stort sett handlar det om att samhället planeras 

transporteffektivt. Tillkommande bebyggelse och exploatering 

bör ske i stråk med kollektivtrafik och nära hållplatser eller 

stationer. För att uppnå ett transporteffektivt län krävs att 

samhällsplanerare, beslutsfattare och samhällsmedborgare 

fattar medvetna beslut för att minska användningen av 

energieffektiva trafikslag” (sid 56). 
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o ”Ett ökat bruk av kollektivtrafik, gång och cykel behövs i länet. 

Detta behöver åstadkommas på flera sätt genom till exempel 

påverkansåtgärder och infrastrukturåtgärder, både fysiska och 

digitala…” (sid 57). 

o ”Pendling med andra alternativ än bil behöver underlättas 

genom förbättrade pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik, 

exempelvis genom attraktiva bytespunkter med bil- och 

cykelparkeringar där man på ett tryggt och säkert sätt kan byta 

mellan trafikslag” (sid 57). 

 

• Inget av ovanstående tas emellertid upp i punktlistan ”Vad behövs” för 

att uppnå mer hållbara resor, men skulle kunna inkluderas i 

”Samhällsplanering”. 

 

• Sammanhängande och trygga stråk är en viktig aspekt för att uppnå 

hållbart resande. Dessa aspekter saknas i strategin. 

 

• Huvudansvar för respektive åtgärd som nämns i rutan ”Vad behövs” 

framgår inte. Detta behöver bli tydligt och gäller även åtgärder som 

presenteras under resterande ”Vad behövs” i dokumentet. 

 

• Förutom att en god tillgänglighet till olika kollektivtrafiklösningar i 

landsbygdens servicenoder (sid 31) bidrar till ökad möjlighet till hållbart 

resande för medborgarna i kommunen är det även välkommet ur ett 

näringslivsperspektiv då företag på landsbygden ges möjlighet till 

hållbara transporter för medarbetare och kunder. 

 

Fokusområde Hållbara energisystem 

• Nyköpings kommun saknar en diskussion kring behovet av en 

nationellt övergripande struktur gällande ansvarsfördelning och 

kostnadsfördelning i elförsörjningen, samt förutsättningar för 

kommunala verksamheter att bidra till att skapa lokala nät. 

Fokusområde Byggnader 

• Detta fokusområde skulle kunna integreras i Samhällsplanering för att 

minska antalet fokusområden i strategin. 

Fokusområde Företag och industrier 

• Fokusområdet står för 59% av klimatpåverkan och en tidigare 

placering i presentationen skulle ge en tydlig signal i betydelse för 

klimatomställningen, även om fokusområdena inte är rangordnade. 

Dock står SSAB för nästan hela denna påverkan och en risk för att 

fokus dras från transporter och samhällsplanering som är de största 

utmaningarna för övriga kommuner i Södermanlands län, är 

överhängande. Detta dilemma behöver övervägas och hanteras. Se 

vidare resonemang under Synpunkter i detalj, punkt 1. 
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Fokusområde Jord- och skogsbruk 

• Inom skogsbruket behövs utöver klimatanpassning även en ökad 

kunskap om hur skogsägarna kan höja tillväxten i sina skogar och 

därmed binda mer kol. 

 

• Detta ingår i begreppet skötsel, men behöver bli tydligare. I övrigt är 

det svårt att förstå vad de föreslagna insatserna kan ge i klimatnytta. 

Detta ser kommunen bör framgå tydligare.  

 

Fokusområde Produktion och konsumtion 

• Stycket om kött- och mejerikonsumtion bör problematiseras mer än 

utifrån klimataspekter som utsläpp av växthusgaser. Hela 

produktionskedjan bör belysas och den omställning som sker inom 

näringen som kan gynna en hållbar produktion och konsumtion i 

längden. Det rör allt från hur spannmål eller grödor odlas, till var och på 

vilket sätt djur föds upp. En hållbar konsumtionskedja ställer krav på en 

hållbar lokal och regional produktionskedja, vilket riskerar bidra till 

resursslöseri och miljömässigt ohållbara lösningar om det skapar 

flaskhalsar där alternativ som kvarstår blir import eller ohållbara 

jordbruk. Djur som betar i hagmarker ger en ökad biologisk mångfald 

och en hållbar produktion bidrar till att naturen blir bättre rustad för 

klimatförändringar; gödsel kan tillföras som näring istället för 

tillämpning av energikrävande konstgödsel som framställs med hjälp 

av fossil energi samt att genom en omställning till odling av 

kvävefixerande grödor bidrar jordbruket till klimatnytta. Dessa 

synergieffekter behöver lyftas fram som fördelar med att utveckla och 

dra nytta av det hållbara jordbruket, och hur det är en aspekt av hur 

man kan stärka en hållbar produktion och konsumtion utifrån hållbara 

produktionskedjor inom de lokala jordbruken. Vidare har behovet av en 

ökad självförsörjningsgrad lyfts i sammanhang kopplat till rådande 

pandemi, och bör därmed vägas som en parameter i diskussionen. 
 

• I rapporten ”Hur är (miljö)läget 2020# lyfter Länsstyrelsen de tre största 

miljöproblemen; Övergödning, igenväxta ängs- och hagmarker samt 

invasiva arters utbredning. Nyköpings kommun reflekterar över att en 

koppling mellan rapport och strategi saknas. 

 

Fokusområde Resor och transporter 

• Se punkt 2 under Samhällsplanering. 

 

• I strategin beskrivs att Södermanland har stor potential att öka 

biogasproduktionen men inget nämns om att ökad mängd insamlat 

matavfall kan vara en faktor. Det framgår i fokusområdet Produktion 

och konsumtion men bör redovisas även under resor och transporter. 
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• Vikten av arbete med infrastruktur för gång, cykel, kollektivtrafik som 

kopplar an med planering för bilparkeringar samt beteendeförändringar 

behöver förtydligas. 

 

• Statistik och grafer över resvanor samt färdmedelsfördelningen 

saknas. 

Synpunkter i detalj 

• Sid 13-14: Under utsläpp av växthusgaser från olika sektorer blir grafer 

och siffror missvisande då industri står för största andelen utsläpp. 

Dessa utsläpp står till största del SSAB för. På kommunal nivå är den 

största utsläppskällan transporter. Nyköpings kommun anser att detta 

behöver förtydligas med två grafer, med och utan större industri. 

Industrin i Nyköpings kommun står endast för 5%, de andra 

kommunerna i Södermanland har liknande siffror, förutom Oxelösunds 

kommun. Bortsett från SSAB kommer data se annorlunda ut och 

transportsektorn kommer att vara dominant. Nyköpings kommun anser 

att det tydligare behöver framgå att den verkliga utmaningen för 

kommuner att hantera är transportsektorn. 

 

• Sid 13: Figur b, saknar uppgifter om skogsbruket. 

 

• Sid 14: Figur c, förtydligande om huruvida skogsbruket ingår i industri. 

Figur d, industri och skogsbruk redovisas här. Det blir otydligt när 

inkludering av parametern skogsbruk i figurerna inte är konsekvent. 

 

• Sid 15: Figur e, Varför särskiljs biogas från biodrivmedel. Pilen för 

naturgas bör även gå till transporter då många fordon drivs med en mix 

av naturgas och biogas. 

 

• Sid 26: Stycket ”För att kunna leva upp till koldioxidbudgetens årliga 

utsläppsminskning behöver länets aktörer – offentliga, såväl som 

privata aktörer och medborgare.” är ofullständigt. 

 

• Sid 30: I rutan ”Vad behövs:” bör uttrycket förtäta stadskärnan 

omformuleras. Fokus bör vara att nyttja redan i anspråkstagen mark. 

Stadskärna är inte ett relevant begrepp i orterna på landsbygden och 

viktigast bör vara att inte ta ny mark i anspråk. Vidare har vissa 

stadskärnor höga kulturvärden vilket försvårar och i vissa fall 

omöjliggör en exploatering. Vidare är träd och vegetation i städer 

viktiga för lokalklimatet. Stora träd kan skapa flera graders 

temperaturskillnad lokalt vilket blir allt viktigare i framtiden. Förtätning 

får inte ske på bekostnad av dessa ekosystemtjänster som vi får gratis. 

 

• Sid 34: Stycke 3, mer intressant att beskriva i kWh istället för i effekt så 

att en jämförelse med andra delar i texten är genomförbar. 
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• Sid 40: Ekonomiska styrmedel bör övervägas att inkluderas i rutan 

”Vad behövs” i kapitlet om Klimatsmart nybyggnation. 

 

• Sid 42: I rutan ”Vad behövs” behöver fokuserade informationsinsatser 

till de verksamhetssektorer och moment som hittills inte ställt om till 

förnybar energi inkluderas. 

 

• Sid 43: Förslag på omformulering av sista meningen i stycket: ”En 

utmaning är dock att identifiera hinder för, samt drivkrafter och insatser 

som möjliggör energieffektiviseringsåtgärder även i mindre företag”. 

 

• Sid 44: Förslag att addera ”ökad kunskap hos tjänstepersoner om 

förutsättningar för företagande” till förslaget. 

 

• Sid 48: Här bör framgå att skogsproduktionen via avverkning ger en 

sekundär lagring av kol i produkterna som tillverkas vid exempelvis ett 

sågverk. En ökad produktion i skogen med förbättrat genetiskt material 

ger också högre tillväxt (kolinbindning) och mer virke, vilket i slutänden 

ger mer sågade trävaror som kan ersätta stål och betong. Skogen 

behöver därmed aktivt brukas för att binda så mycket koldioxid som 

möjligt. Under samma stycke saknas även ett resonemang kring hur 

denna skogsproduktion kan drivas med mer hållbara 

brukningsmetoder.  

Text om andra brukningssätt som hyggesfritt skogsbruk saknas. 

Kalhyggesbruk och markberedning släpper ut mycket växthusgaser 

och det tar cirka 20 år innan kolbalansen är återhämtad. Vid en 

kalavverkning tar det cirka 100 år innan kollagren i skogen är 

återställda.  

 

• Sid 49: I rutan ”Vad behövs” bör ekonomiska styrmedel övervägas för 

att skapa förutsättningar för skogsägare och jordbrukare att bruka sin 

mark mer hållbart. 

 

• Sid 49: I rutan ”Läs vidare”, referens till arbetet med att ta fram ett 

regionalt skogsprogram i Sörmland saknas. Hur kopplar 

Länsstyrelsens klimat- och energistrategi ihop arbetet med det 

regionala skogsprogrammet för Sörmland. 

 

• https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/samhalle/planering-och-

byggande/regionalt-skogsprogram.html 

 

• Sid 53: I rutan ”Vad behövs”, bra med kunskap till barn och unga men 

en ökad kunskap behövs generellt, till alla. Bra att ”märkning” tas upp. 

 

• Sid 57: Det bör framgå att det ska vara möjligt att enkelt att ta med 

cykel på tåg- och bussresor inom länet. 
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Övrigt 

• Ett resonemang om potentialer samt kostnader i förhållande till nytta 

saknas. 

 

• Södermanland är ett av Sveriges mest utdikade län, detta bör 

uppmärksammas. Sörmland behöver således arbeta med åtgärder 

som håller kvar vatten i landskapet och ger grundvattenbildning då 

nederbörd främst uppstår vintertid och torrperioder uppstår sommartid. 

Ett landskap med marknära grundvattenyta har lättare att kyla och 

skapa förutsättningar för vegetationen att binda kol. 

 

• Innovation och digitalisering har betydelse för länets klimatpåverkan. 

Ett övervägande om att införliva detta under något fokusområde bör 

beaktas. 

 

 

Urban Granström  

Kommunstyrelsens ordförande   
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Ett klimatneutralt Södermanland 2045 - Regional klimat- och 
energistrategi för Södermanlands län 2020–2030 med sikte på 
2045 

Uppdraget 

 

”Länsstyrelserna ska med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala 

arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad 

klimatpåverkan. Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelserna: 

…leda och samordna arbetet med att i dialog med andra aktörer i respektive län ta fram nya 

långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier, som ska antas senast den 31 december 

2019,…”  
2018-års regleringsbrev till länsstyrelserna. 

 

Mot denna bakgrund föreslår länsstyrelsen i Södermanland en reviderad klimat- och 

energistrategi för länet. Strategin har uppdaterats under 2018–2019 i dialog med Region 

Sörmland, samt genom samverkan med länets övriga aktörer. Bland annat har 

avstämningsmöten hållits med olika aktörer och en Klimatdag med föreläsningar och 

workshops har anordnats för att samla in ytterligare synpunkter. Samverkansprocessen 

har avslutats med en remissperiod internt på länsstyrelsen. Syftet med den nya strategin är 

att skapa långsiktighet och ökad tydlighet för omställningsarbetet i länet. Målgruppen för 

strategin är bred, men fungerar som en riktlinje för länets kommuner och regionen. Den 

ska också ses som inspiration för näringsliv och medborgare. Målet för strategin är 

desamma som de nationella klimatmålen om nettonoll-utsläpp till 2045. En 

koldioxidbudget för länet har tagits fram för att bryta ned vad denna målsättning betyder 

för länets aktörer. Strategin består av sju utvalda fokusområden. För varje fokusområde 

finns en vision och ett antal insatsområden. För respektive insatsområde finns en 

sammanfattning av exempel på vad som behöver göras framöver. Fokus- och 

insatsområdena är vägledande för arbetet med att ta fram åtgärder i omställningsarbetet 

2020 och framåt, i handlingsplaner på regional och lokal nivå i länet.  
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Inledning

Klimatförändringarna påverkar oss redan idag och 
globalt ökar de klimatpåverkande utsläppen av 
växthusgaser istället för att minska. I Söderman-
land minskar utsläppen inte tillräckligt, även om 
en minskning kan ses inom vissa områden.4 Det 
finns många fördelar, regionalt och lokalt, med ett 
gemensamt arbete för minskade klimatutsläpp och 
en omställning till cirkulära och fossilfria sam-
hällssystem. Mervärdena av förnybar energi, en-
ergieffektivisering och minskad konsumtion är ex-
empelvis renare luft, bättre närmiljö, och en säkrad 
energiförsörjning och krisberedskap – sammanfat-
tat en hållbar regional utveckling. Klimatåtgärdsar-
betet i Södermanland är tätt sammankopplat med 
utvecklingen i länet – ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt. 

Syfte 
Mot bakgrund av de nationella energi- och klimat-
politiska målen, ska länsstyrelserna med ett lång-
siktigt perspektiv främja, samordna och leda det re-
gionala arbetet inom samtliga relevanta sakområden 
avseende energiomställning och minskad klimatpå-
verkan. 

Under 2018–2019 har Länsstyrelsen på uppdrag av 
regeringen reviderat den regionala klimat- och en-
ergistrategin. Syftet har varit att skapa långsiktighet 
och tydlighet i länens klimat- och energistrategier, 
detta genom att:

• ge en gemensam kunskapsbild 
• ge vägledning och stöd
• vara en plattform för samarbete och riktning

Strategin ska skapa samsyn mellan länets aktörer, 
utgöra ett stöd för prioriteringar i åtgärdsarbetet och 
fortsättningsvis vara en plattform för samarbete, så 
att Södermanland möter en utsläppsminskningstakt 
i linje med länets koldioxidbudget, och i förläng-
ningen de nationella klimatmålen. 

Gemensam kunskapsbild
Strategin möjliggör för länets aktörer att samlas 
kring en gemensam kunskapsbild om förutsättning-
arna i länet och vad som behöver åstadkommas för 
att nå uppsatta mål, både nationella, regionala och 
lokala. 

Vägledning och stöd
Strategin är tänkt som vägledning och stöd när åt-
gärder för att nå klimatmålen utvecklas och genom-
förs. Här finns nödvändig information om de olika 
fokusområdena och om var ekonomiskt stöd och 
rådgivning finns att få.

Plattform för samarbete och riktning
Genom ett strategiskt samordnat arbetssätt kan vi 
åstadkomma mer än genom spridda punktinsatser. 

4 Exempelvis uppvärmning av bostäder och lokaler.

Vision för Södermanland 2045
År 2045 är Södermanlands län klimatneutralt 
och vårt samhälle präglas av en cirkulär eko-
nomi. Vi är oberoende av fossila bränslen 
och energianvändningen är effektiv samt i 
huvudsak baserad på förnybara energikällor. 

Nationella klimatmål
• Noll nettoutsläpp av växthusgaser till  
 2045.
• 70% minskade växthusgasutsläpp från  
 transportsektorn till 2030.

Södermanlands koldioxidbudget
16% minskning av koldioxid-utsläpp årligen 
2020–2040.
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Ett framgångsrikt klimat- och energiarbete i länet 
förutsätter en väl utvecklad och fungerande samver-
kan mellan länets samtliga aktörer, både offentliga 
och privata, där åtgärder och planer riktas mot sam-
ma mål. 

Struktur och innehåll
Strategin består av sju fokusområden, som innefatt-
ar de sektorer och beteendemönster som har störst 
klimatpåverkan i länet och i viss mån utanför länets 
gränser. Lösningarna inom fokusområdena inne-
fattar såväl beteendeförändringar som ny teknik, 
och ger en övergripande bild av vad som behöver 
göras i länets omställningsarbete. Målgruppen för 
strategin är bred, men fungerar som en riktlinje för 
länets kommuner och regionen. Den ska också ses 
som inspiration för näringsliv och medborgare.

Varje fokusområde är indelat i ett antal insatsområ-
den, för att ge en mer tydlig bild av vad som behövs 
för att Södermanland ska nå de nationella energi- 
och klimatpolitiska målen. 

Utvalda fokus- och insatsområden syftar till att 
minska växthusgasutsläppen, öka andelen förnybar 
energi och skapa hållbara naturresursflöden. De ska 
också bidra till ökad resiliens5 och cirkulär ekonomi. 

Med utgångspunkt i strategin kommer konkreta 
åtgärder tas fram, i fortsatt dialog med länets ak-
törer. Fokus bör vara konkreta åtgärder och tydlig 
ansvarsfördelning i länets fortsatta klimat- och en-
ergiarbete. Åtgärderna kommer sammanställas i ett 
nytt Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö. 

Process för uppdaterad strategi
Strategin har uppdaterats under 2018–2019 i dialog 
med Region Sörmland, samt genom samverkan med 
länets övriga aktörer. Länsstyrelsen har under pro-
cessens gång gjort ett antal olika insatser för för-
ankring av strategin. Avstämningsmöten har hållits 
med olika aktörer och en Klimatdag med föreläs-
ningar och workshops har anordnats, för att samla 
länets aktörer och få återkoppling från dessa. Under 
konferensen hölls en workshop med syftet att få en 
bild av hur strategin kan förbättras. En enkät skick-
ades också ut till konferensbesökarna för att ge dem 
möjlighet till mer detaljerad återkoppling till läns-
styrelsen. 

5 Resiliens är ett systems kapacitet att hantera plötsliga förändringar/chocker och kunna återhämta sig från dessa, ungefär motstånds 
 kraft och anpassningsförmåga.
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Samverkansprocessen har avslutats med en intern 
remissperiod, följd av en extern. De olika förank-
ringsinsatserna har gett värdefull återkoppling som 
tagits tillvara i slutversionen.

Parallellt med strategin har en Regional plan för vä-
ginfrastruktur för elfordon och förnybara drivme-
del och Koldioxidbudget för Södermanland arbetats 
fram. 

Avgränsningar
Klimat- och energistrategin behandlar arbetet med 
att bekämpa klimatförändringarna genom minskade 
utsläpp av växthusgaser. Länsstyrelsens arbete med 
att anpassa samhället till ett förändrat klimat be-
handlas i Södermanlands regionala handlingsplan 
för klimatanpassning.6 

Strategin omfattar länets arbete med att begränsa 
klimatpåverkan, genom effektiviseringar och bete-
endeförändringar, genom att ställa om energisyste-
met, samt att ersätta fossila bränslen med förnybara. 
Strategin omfattar inte sociala eller ekonomiska di-
mensioner inom begreppet hållbar utveckling.

Till grund för strategin ligger de nationella målet 
om nettonoll-utsläpp till 2045 och Parisavtalets7 mål 
om att hålla medeltemperaturen väl under 2°C. En 
koldioxidbudget för Södermanlands län8 har upprät-
tats för att stärka strategin och omställningsarbetet 
framöver. 

Strategin tar sin utgångspunkt i befintliga länsöver-
gripande strategier, program och planer som har en 
koppling till strategins fokusområden. För varje fo-
kusområde finns en hänvisning till relaterade texter 
för vidare läsning. 

Här beskrivs en generell riktning för Söderman-
land – vilka mål som ska nås och inom vilka om-
råden åtgärderna bör fokuseras. Strategin är inte ett 
handlingsprogram, utan kompletteras av konkreta 
åtgärdsdokument som Åtgärdsprogram för Söder-
manlands miljö och Livsmedelsstrategins hand-
lingsplan samt länets aktörers egna program, strate-
gier och handlingsplaner. 

6 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2014. 
7 Det globala klimatavtalet från Paris. Avtalet beslutades vid COP21 i Paris i december 2015. Kärnan i Parisavtalet är att minska 
 utsläppen av växthusgaser, samt att stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter. 
8 Uppsala universitet, Ramböll, 2018.
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Klimat- och energisituationen i Södermanland

Klimatet har varierat naturligt i alla tider. Men den 
snabba förändring som nu sker är människans verk. 
Mätningar visar att sedan 1900-talets början har 
medeltemperaturen ökat med cirka en grad.9 Det är 
inte bara luften som värms upp, utan även världsha-
ven blir varmare och världens isar smälter. Det i sin 
tur skapar förstärkande effekter i ekosystemen som 
ökar takten för uppvärmningen.

Omställningsarbetet pågår på internationell och na-
tionell nivå, men det är på lokal och regional nivå 
som åtgärder genomförs. Städer, kommuner och re-
gioner har dessutom möjlighet att fatta beslut som 
påverkar andra aktörer i omställningen. Policyom-
rådet för klimatpolitiken förändras och nya lagför-
slag och riktlinjer uppdateras ständigt.

Effekter av klimatförändringarna i 
Södermanland – nu och framåt 
Värmeböljor, vattenbrist och torka är några av kli-
matförändringarnas konsekvenser. År 2017 och 
2018 upplevde Södermanland två extremt torra 
somrar, till följd av långvariga värmeböljor. Detta 
ledde till att grundvattennivåerna i länet i juni 2019 
klassades som mycket under de normala.10 Somma-
ren 2018 drabbades jordbruket i länet hårt av torkan 
genom minskade skördar och brist på foder till djur. 
Det är troligt att Södermanland kommer att uppleva 
fler liknande händelser framöver sålänge länet och 
andra fortsätter att bidra till global uppvärmning.

Årsmedeltemperaturen ligger idag på cirka 6 °C 
i Södermanland. Regionala scenarieanalyser av 
framtida klimat visar dock på en stegvis uppvärm-
ning.. I slutet av år 2100 kan temperaturökningen 
begränsas till cirka 3 °C, om vi minskar våra ut-
släpp tillräckligt. Fortsatta utsläppsökningar skulle 
däremot innebära att Södermanlands län värms upp 

med upp till 5 °C (dvs når en medeltemperatur på 11 
°C), och därmed få ett varmare temperaturklimat än 
vad Skåne har idag. 

Störst uppvärmning kommer ske vintertid med 
upp mot 6 °C.11 Temperaturökningen kan medföra 
att hösten håller i sig längre och att våren kommer 
tidigare än idag. Vinterperioden blir alltså kortare 
och vegetationsperioden ökar med två till tre måna-
der. Samtidigt kommer Södermanland att drabbas 
av fler värmeböljor och årsmedelnederbörden i lä-
net förväntas öka med 15–25%. Detta kan förklaras 
genom att nederbörden ökar mest under vinter och 
vår, upp till 30%, och att den kraftiga nederbörden 
ökar.12 Fördelningen av nederbörden kommer däre-
mot att variera – kortfattat kan man säga att så kallat 
kraftigt regn kan förekomma i princip var som helst 
i länet. Sammantaget innebär klimatförändringarna 
stora förändringar och en ökad osäkerhet för Söder-
manland.

Regional koldioxidbudget för 
Södermanland
En koldioxidbudget är ett ramverk för att se hur 
hur mycket man måste spara och hur mycket man 
kan spendera. Oavsett om det gäller koldioxid eller 
svenska kronor ges en tydlig bild för att hålla sig 
inom budget.  

Koldioxid är den växthusgas som vi människor 
släpper ut  i störst mängd och totalt sett påverkar 
klimatet mest. Jämfört med andra växthusgaser är 
koldioxidutsläpp  förhållandevis lätt att mäta och 
beräkna på olika nivåer i samhället. FN:s klimatpa-
nel IPPC13 har beräknat en global koldioxidbudget 
och Södermanlands koldioxidbudget är en regional 
nedskalning utifrån den globala budgeten, framta-
gen av Uppsala universitet14 och Ramböll. 

9 IPCC, 2018
10 Sveriges Geologiska Undersökning, 2019
11 SMHI, 2015.
12 Ibid.
13 Intergovernmental Panel on Climate Change
14 The Centre for Environment and Development Studies, Uppsala universitet.
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Koldioxidbudgeten visar att länet, för att leva upp 
till Parisavtalet, årligen måste minska sina utsläpp 
av koldioxid med 16 procent (se figur a nedan). Sö-
dermanlands koldioxidbudget omfattar de utsläpp 
som görs inom länets gränser (territoriella utsläpp) 
med tillägg för utsläpp från internationella trans-
porter inklusive internationellt flyg, där höghöjdsef-
fekten15 av utsläppen även inkluderas.16 De koldiox-
idutsläpp som inte är inkluderade är dem som sker 
som en effekt av konsumtion av varor och tjänster 
eller ekonomisk aktivitet i länet (konsumtionsbase-
rade utsläpp).17

Budgeten gäller för perioden 2020–2040 men kom-
mer uppdateras löpande utifrån vilka åtgärder som 
genomförs och de utsläppsminskningar åtgärderna 
ger. Koldioxidbudgeten kommer vara ett viktigt 
verktyg för att kunna följa upp och utvärdera det 
som genomförs i länet, och för att kunna rikta fokus 

mot vad som ska göras nästkommande år. Exempel-
vis kan budgeten vägleda länets aktörer i samver-
kan och fungera som ett gemensamt dokument vid 
planering av åtgärder, och fungera som ett centralt 
dokument för att omfördela fokus och resurser till 
de sektorer som inte klarar takten, eller kompensera 
dessa genom ännu snabbare utsläppsminskningar i 
andra sektorer. 

Detta är i linje med det rättviseperspektiv som IP-
CC:s globala koldioxidbudget baseras på. Det inne-
bär att alla länder, regioner och kommuner genom 
sin budget får en lokal nedskärning av den globala 
budgeten. Om inte minskningen på 16 procent årli-
gen efterlevs måste utsläppen av koldioxid följande 
år minska ännu kraftigare, eftersom det globala ut-
släppstaket inte ska överskridas.

15 Höghöjdseffekten innebär att de utsläpp som kommer från flyg på över 8000 meters höjd kan innebära (enligt vissa uppskattningar)  
 dubblerad klimatpåverkan.
16 För mer detaljer kring metodval, se Koldioxidbudget för Södermanlands län 2020-2040 del I och II.
17 Konsumtionsbaserade utsläpp speglar den klimatpåverkan som konsumtionen ger upphov till oavsett var i världen utsläppen för att  
 framställa produkter sker.
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Svenska kraftnät pekar på flaskhalsar i stamnätet 
i Gävletrakten som påverkar Södermanland och 
övriga Mälardalen. Det innebär att det redan idag 
råder effektbrist på vissa geografiska platser i vårt 
län. Svenska kraftnäts prognos är att problemen år 
2021 har flyttat söderut, mellan Gävle och Enkö-
ping, vilket innebär att den östra delen av stamnätet 
är fullt och ingen kapacitetsökning kan accepteras 
söder om Enköping. Först 2030 kan flaskhalsarna 
mellan Gävle och Stockholm förväntas vara bort-
byggda. Samtidigt tyder alltså prognoserna på ökad 
förbrukning de närmaste 20 åren.20

Region Sörmland samarbetar inom ÖMS-regionen 
för att öka kraftförsörjning inom östra Mellansveri-
ge. I rapporten Kraftförsörjning inom östra Mellan-
sverige21 görs bland annat dessa slutsatser: 

• Det finns behov av tydligt ansvarstagande kopp-
lat till kapacitetsutmaningar och kraftförsörj-
ningens samspel med samhällsplanering. 

• Ökad samverkan mellan kommuner och nätföre-
tag i tidiga skeden krävs.

• Behov finns av en nationell bild av kapacitetlä-
get i syfte att minska osäkerhet och öka kunskap 
kring kapacitetstillgången i elnäten. 

• Ansträngt kapacitetsläge i flera län begränsar möjli-
ga etableringar inom näringslivet samt kan begrän-
sa infrastruktursatsningar och bostadsbyggande. 

20 Svenska kraftnät, 2020
21 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (2020)

Läs vidare
• Energiläget 2018 – Södermanlands län  
 (2019)
• Energibalans Södermanland, 
 Sankeydiagram 2017 – WSP (2019)
• Koldioxidbudget 2020–2040 
 Södermanlands län – Uppsala universitet,  
 Ramböll (2018)
• Framtidsklimat i Södermanlands län enligt  
 RCP-scenarier –SMHI (2015)
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FN:s generalförsamling antog 2015 resolutionen 
Agenda 2030. Agenda 2030 omfattar 17 globala mål 
för en hållbar utveckling som syftar till att uppnå 
en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
värld till år 2030. Bland annat omfattar målen att 
förverkliga mänskliga rättigheter för alla samt att 
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 
naturresurser. Agenda 2030 är universell, det inne-
bär att den riktar sig till alla världens länder, och 
att alla länder bär ett ansvar för dess genomförande.

I juni 2018 beslutade regeringen om en handlings-
plan för åren 2018–202022 i vilken sex tematiska fo-
kusområden lyfts fram. Fokusområdet En samhäll-
snyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi korrelerar 
med flera av denna strategis fokusområden, såsom 
Jord- och skogsbruk, Produktion och konsumtion, 
och Resor och transporter. Regeringen pekar ock-
så ut cirkulär ekonomi som ett insatsområde, vil-
ket löper som en röd tråd i strategin. Agenda 2030 
kopplas nära samman med arbetet med de svenska 
nationella miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmå-
len är de nationella mål som bidrar till att vi uppnår 
den ekologiska dimensionen av de globala målen i 
Agenda 2030. Miljömålen är mer specificerade men 
centrala för att genomföra Agenda 2030.

Parisöverenskommelsen
I december 2015 enades världens länder i FN:s kli-
matkonvention (UNFCCC) om det så kallade Pa-
risavtalet som innebär att den globala temperatu-
rökningen ska hållas väl under två grader Celsius. 
Avtalet är historiskt eftersom de flesta av världens 
länder står bakom. En viktig del i förhandlingarna 
har varit att tydliggöra att utvecklingsländer, nyli-
gen industrialiserade länder och industriländer har 
olika förutsättningar att arbeta för att minska ut-
släppen. Parisavtalet ersätter det tidigare Kyotopro-
tokollet som innebar åtaganden till 2020.

Parter i avtalet förbinder sig till att lämna in upp-
daterade nationellt bestämda bidrag (Nationally 
Determined Contributions) vart femte år, seartikel 
4. Parisavtalet förbinder nationerna att lämna in 
nya mål men målen är därefter inte bindande. EU 
har, som en part till FN:s klimatkonvention, anta-
git klimatmål som innebär att EU som helhet ska 
minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent 
till 2020 och med 40 procent till 2030 jämfört med 
1990. Det finns ett flertal förordningar och direktiv 
på EU-nivå som är avsedda att styra i riktning mot 
EU:s utsläppsmål. 

Sedan avtalet trädde i kraft 2016 har USA:s presi-
dent Donald Trump uppgett att landet vill lämna 
avtalet och i november 2019 lämnade USA in den 
formella ansökan för lämna avtalet. Ryssland, som 
också är ett stort utsläppsland, har inte ratificerat 
avtalet.23 Detta innebär att andra länder, som exem-
pelvis Sverige, måste ta ledning och gå före i om-
ställningsarbetet.

EU:s klimatmål till 2030
2014 beslutades om en ram för EU:s klimatmål fram 
till 2030. Dessa knyter an till den förhandlingslinje 
EU hade i förhandlingarna i Paris i december 2015. 
EU:s samlade utsläpp ska minska med 20 procent 
till 2020 och med 40 procent till 2030 jämfört med 
1990.24

Nordiskt samarbete
I januari 2019 enades de nordiska länderna om en 
gemensam klimatdeklaration gällande nollutsläpp. 
Deklarationen kan ses som ett steg mot att länderna 
kommer att agera mer gemensamt i viktiga interna-
tionella sammanhang gällande klimatfrågan. Under 
2019 har även en utvärdering genomförts över vilka 
möjligheter de nordiska länderna har för att bli  kol-
dioxidneutrala. Utvärderingen kommer att utmynna 
i en rapport 2020 inom vilken olika scenarier för 
hur länderna kan nå koldioxidneutralitet kommer att 
presenteras.25

22 Regeringskansliet, 2018. 
23 UNFCCC, 2020
24 Natuvårdsverket, 2019.
25 Regeringen, 2019
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Sveriges klimat- och energipolitik

Klimatpolitiskt ramverk, klimatlag och 
klimatråd
Sverige har sedan juni 2017 ett klimatpolitiskt ram-
verk.26 Ramverket består av klimatpolitiska mål, en 
klimatlag samt tillsättandet av ett granskande kli-
matpolitiskt råd.

Sedan 1 januari 2018 har Sverige en klimatlag vilket 
innebär att varje regering har en skyldighet att föra 
en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som 
riksdagen har antagit. Enligt lagen ska regeringen 
varje år presentera en klimatredovisning i budget-
propositionen, och vart fjärde år ta fram en klimat-
politisk handlingsplan som bland annat ska redovisa 
hur klimatmålen ska uppnås.

De klimatpolitiska målen innebär att Sverige ska 
ha noll nettoutsläpp till 2045 med tre etappmål. För 
att kunna nå noll nettoutsläpp, och så småningom 
negativa utsläpp, får så kallade kompletterande åt-
gärder tillgodoräknas. Med detta menas till exem-
pel reduktioner som uppstår genom utsläppsminsk-
ningar genomförda utanför Sverige och/eller genom 
ett ökat kolupptag i skog och mark. För att klara 
målen får även avskiljning och lagring av koldioxid 
(CCS) göras där rimliga alternativ till åtgärder sak-
nas. CCS och annan teknik för att nå så kallade ne-
gativa utsläpp är fortfarande under utveckling och 
det råder stor osäkerhet kring hur effektiv de olika 
teknikerna är. Av den anledningen har den koldiox-
idbudget som görs för Södermanland inte inklude-
rat negativa utsläpp.  

Etappmålen gäller för den icke-handlande sektorn 
(det vill säga de verksamheter som inte omfattas av 
EU:s utsläppshandel) till 2020, 2030 och 2040. 
• Utsläppen i Sverige i den icke-handlande sek-
torn bör senast år 2020 vara minst 40 procent lägre 
än 1990. Högst 13 procent får ske genom komplette-
rande åtgärder. 

• Utsläppen i Sverige i den icke-handlande sektorn 
bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än 
utsläppen 1990. Högst 8 procent av utsläppsminsk-
ningarna får ske genom kompletterande åtgärder.

• Utsläppen i Sverige i den icke-handlande sektorn 
bör senast år 2040 vara minst 75 procent lägre än 
utsläppen 1990. Högst 2 procent av utsläppsminsk-
ningarna får ske genom kompletterande åtgärder. 

• Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes 
flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 
2030 jämfört med 2010. Inrikesflyg är inkluderat i 
den handlande sektorn.

Det skärpta målet om noll nettoutsläpp till 2045 och 
underliggande etappmål kompletteras av de tidiga-
re målen fossilfri fordonsflotta 2030, antaget 2008 
samt 100% förnybar elproduktion år 2040 och 50% 
effektivare energianvändning 2030, antaget 2016 
i den så kallade Energiöverenskommelsen. Över-
enskommelsen fastslår att Sverige ska ha ett robust 
elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg mil-
jöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser.

Nationella transportmål 
Inrikes transporter står för ungefär en tredjedel av 
de svenska växthusgasutsläppen. I samband med att 
riksdagen i juni 2017 antog klimatmålen beslutades 
ett etappmål för växthusgasutsläppen från inrikes 
transporter (exklusive flyg), där målet är att utsläp-
pen ska minska med 70 procent till 2030 jämfört 
med 2010. 2016 hade utsläppen av växthusgaser från 
inrikes transporter (exklusive flyg) minskat med 18 
procent jämfört med 2010. 

Transportpolitikens övergripande mål är att säker-
ställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsik-
tigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. Därutöver finns ett 
funktionsmål om tillgänglighet och hänsynsmål om 
säkerhet, miljö̈  och hälsa som sinsemellan är jäm-
bördiga. Hänsynsmålen om miljö och hälsa innebär 

26 Regeringen, 2016a. 
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utvecklingen ska ske i nära samarbete med de nord-
iska grannländerna. 

Sveriges miljökvalitetsmål
De 16 nationella miljökvalitetsmålen utgör grunden 
för det svenska miljöarbetet. Visionen för arbetet 
är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsa-
ka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser. Flera av de nationella miljökvalitetsmålen 
berör klimat- och energiområdet. De tydligaste må-
len är Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd 
miljö.

”Den svenska energipolitiken grundar sig på samma principer 
som energisamarbetet inom EU; det vill säga ekologisk 
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.”
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Läs vidare
• Regional Årlig Uppföljning Miljömålen  
 Södermanlands län 2019 – Länsstyrelsen i  
 Södermanlands län (2019)
• Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö  
 2015–2020 uppföljning 2019 –  
 Länsstyrelsen i Södermanlands län (2019)
• Sörmlandsstrategin – Region Sörmland  
 (2019)
• Region Sörmland Hållbarhetsprogram för  
 2019–2023 (2019) 
• Regional handlingsplan för klimat och miljö  
 i det sörmländska tillväxtarbetet – Region  
 Sörmland (2019)
• Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö  
 2015–2020 – Länsstyrelsen i  
 Södermanlands län (2015)

Stärkt civilförsvar och krisberedskap
Arbetet med ett stärkt civilt försvar och en stärkt 
krisberedskap pågår nationellt, och i detta är ett vik-
tigt fokus trygg energiförsörjning. En omställning 
till mer decentraliserad och närproducerad förnybar 
energi kan vara en nyckel i en stärkt krisberedskap. 
Synergierna mellan förnybara drivmedel i trans-
portsektorn och ett stärkt totalförsvar är tydliga. 
För att läsa mer om detta, se Regional plan för in-
frastruktur för förnybara drivmedel och elfordon. 

Regionala program

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö
Kopplat till de svenska miljömålen upprättar Läns-
styrelserna regionala åtgärdsprogram. Åtgärdspro-
gram för Södermanlands miljö fastställdes 2015 och 
gällde fram till 2020. Det omfattar alla miljökvali-
tetsmål och innehåller åtgärder inom fyra områden. 
Ett område är energi och klimat. Åtgärdsprogram-
met innehåller åtgärder som lokala och regionala 
aktörer beslutat att genomföra. Åtgärderna ska ses 
som ett komplement till det miljöarbete som genom-
förs av respektive aktör i länet. 

Sörmlandsstrategin
Region Sörmlands Sörmlandsstrategin tillämpar 
ett perspektiv på hållbar utveckling där social håll-
barhet är målet, ekonomin är medlet och ekologin 
sätter ramarna. De tre dimensionerna är ömsesidigt 
beroende av varandra. Sörmlandsstrategin integre-
rar och stärker klimat- och miljöperspektiven i det 
regionala tillväxtarbetet och visar dels vilka insat-
ser som Region Sörmland kommer att driva inom 
miljö- och klimatområdet men visar även på vilket 
sätt miljödimensionen kommer till uttryck. Söder-
manland kan vara med och bidra till att skapa nya 

affärsmöjligheter, jobb och marknader genom att 
integrera klimat- och miljöperspektiven på ett tyd-
ligt sätt i de regionala utvecklingsfrågorna. 

Att arbeta med tillgänglighet och attraktiva miljöer 
bidrar också till en god miljö och minskade utsläpp 
samt bidrar till att uppnå Sörmlandsstrategin. Till-
gången till utbildning, infrastruktur, arbetsmark-
nad, service, IT, kultur, hälso- och sjukvård och 
möjligheten att erbjuda goda livs- och boendemiljö-
er är avgörande för att skapa regioner som kan att-
rahera, behålla och utveckla såväl kompetenser som 
företag och kapital. Miljö- och klimatfrågorna är 
därför centrala för att skapa en hållbar utveckling. 
Sörmlandsstrategin belyser att hållbar utveckling 
är resultatet av ett flerdimensionellt samspel mellan 
olika faktorer, som är ömsesidigt beroende av var-
andra.

”Sörmlandsstrategin belyser att hållbar utveckling är resultatet 
av ett flerdimensionellt samspel mellan olika faktorer, som är 
ömsesidigt beroende av varandra.”
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Utvalda fokus- och insatsområden syftar till att 
minska växthusgasutsläppen, öka andelen förnybar 
energi och skapa hållbara naturresursflöden. Lös-
ningarna innefattar såväl beteendeförändringar som 
ny teknik, och ger en övergripande bild av vad som 
behöver göras i länets omställningsarbete.

Mervärden och målkonflikter
Viktigt att komma ihåg är att lösningar inom ett om-
råde i strategin samspelar med övriga, och påverkar 
miljöläget i länet gällande miljökvalitetsmålen, ar-
betet med Agenda 2030-målen, och den regionala 
hållbarhetsutvecklingen i stort. De åtgärder som 
tas fram inom strategins olika områden kan därför 
innebära både positiva och negativa effekter. Den 
övergripande utmaningen att uppnå hållbara energi-
system innefattar målkonflikter delvis i förhållande 
till övriga fokusområden, men framförallt i ett stör-
re perspektiv, exempelvis gällande markanvänd-
ning som är en utmaning i utbyggnad av vindkraft 
i länet. Ett annat exempel är skogsavverkning, för 
exempelvis ökad träbyggnation, bioråvaror till upp-
värmning och drivmedel till transporter med mera. 
Avverkning av skog går i konflikt med bevarande 
av skog, vilket är viktigt för att bibehålla skogens 
egenskaper som kolsänka och ekosystem.  Denna 
målkonflikt samspelar bland annat med miljökva-
litetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- och 
djurliv.31 

Genomförande och uppföljning
Samverkan
Att nå de nationella klimat- och energipolitiska må-
len, och att minska koldioxidutsläppen i linje med 
länets koldioxidbudget kräver kraftfulla åtgärder. 
Stärkt dialog och plattformar för att mötas är fort-
sättningsvis en viktig satsning för att  tillsammans 
ta fram och genomföra åtgärder som speglar strate-
gin, för att länet på sikt ska kunna nå visionen om 
netto-nollutsläpp till 2045. Samtliga av länets kom-
muner, Region Sörmland, Mälardalens Högskola, 
organisationer, och flera av länets stora företag är 
representerade i Södermanlands miljö- och kli-
matråd. Rådet träffas cirka tre gånger årligen och 

utgör grunden för ett brett regionalt och lokalt sam-
arbete för ett klimatneutralt Södermanland. För att 
skapa mervärden och lösa målkonfliker krävs inte-
grerad samverkan mellan länets aktörer, både inom 
privat och offentlig sektor.

För att kunna leva upp till koldioxidbudgetens årliga 
utsläppsminskning behöver länets aktörer– offentli-
ga, såväl som privata aktörer och medborgare. 

Uppföljning
En uppföljning av klimat- och energiläget i länet 
ska årligen göras utifrån årsrapporten Energiläget 
i Södermanland samt Koldioxidbudget för Söder-
manland 2020–2040. Uppföljning av klimat- och 
energiomställningen görs även inom länsstyrelsens 
miljömålsuppföljning av miljökvalitetsmålen Be-
gränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. 
Uppföljningen är viktig för att kunna samman-
ställa och tillgängliggöra resultatet av genomförda 
åtgärder i länet, både i form av minskade utsläpp 
och mervärden för andra miljö- och samhällsmål. 
Länets koldioxidbudget är ett viktigt verktyg för 
att peka på om utsläppsminskningen har varit till-
räcklig under året (16procent), eller om ytterligare 
minskning kommer krävas nästkommande år.
I dagsläget pågår även olika projekt för att ta fram 
digitala verktyg som kan användas för att följa upp 
och utvärdera energi- och klimatomställningen. 
2019 släppte Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsver-
ket och Energimyndigheten verktyget Panorama 
som visualiserar alla klimatutsläpp inom Sverige, 
och pågående lösningar för att minska utsläppen, 
vilka styrmedel som finns, och nulägesbild för om-
ställningen. Nationellt pågår ett arbete med att an-
passa verktyget till länsövergripande och kommu-
nal nivå, vilket även Länsstyrelsen i Södermanlands 
län är engagerade i. 

Var finns pengarna?
För att hitta finansiellt stöd för olika åtgärder, 
hänvisas till Länsstyrelsernas rapport Var 
finns pengarna?32

31
32 Länsstyrelsen Skåne, 2017.
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Våra 
fokusområden
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Varför är området viktigt?
Samhällsplanering ger riktlinjer för utveckling av 
bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruk-
tur och miljö. På så sätt är samhällsplaneringen ett 
viktigt verktyg i arbetet mot minskad energian-
vändning och minskade utsläpp av växthusgaser. 
Samhällsplaneringen ska även lägga grunden till 
ett kretsloppssamhälle där återanvändning och åter-
vinning av energi och resurser underlättas.
Bebyggelsestrukturen har stor betydelse för ener-
gianvändning och transportbehov. Hur vi planerar 
samhällets byggnader och infrastruktur påverkar 
därför utsläppen av växthusgaser i stort. Det är vik-
tigt att samhällsplaneringen leder till stärkt samar-
bete mellan stad och land, förutsättningar för att 
minska energianvändningen, produktion och an-
vändning av förnybar energi samt god och jämlik 
folkhälsa.  

Förutsättningar och möjligheter i 
Södermanland
Södermanland har ett attraktivt landskap med höga 
natur- och kulturvärden. Länet karaktäriseras av det 
varierande landskapet, ett låglänt mosaiklandskap 
med omväxlande skog, sjö och odlingsmark. Det är 
en del av den expanderande Mälarregionen. Befolk-
ningen har ökat de senaste fem åren och idag uppgår 
länets befolkning till ca 295 000 invånare.  Därutö-
ver har framför allt länets östra kommuner positiva 
flyttöverskott, i första hand från Stockholmsområ-
det. Den senaste befolkningsprognosen från Region 
Sörmland pekar på att länet kommer att växa med 
omkring 45 000 individer mellan 2019 och 2040. 
Södermanland är ett län med spridda utvecklings-
förutsättningar geografiskt och demografiskt. Länet 
utmärks av sin flerkärniga struktur, utan tydlig re-
gional centralort med flera mellanstora kommuner, 
och utvecklingsstråk som kopplar samman länen i 
Mälardalen. Här finns både tung industri, småföre-
tag, besöksnäring och lantbruk. Det är ett län som 
växer och utvecklas. 

Den höga andelen arbetspendling och den spridda 
bebyggelsen i Södermanland innebär utmaningar i 

arbetet för att skapa ett energieffektivt och trans-
porteffektivt samhälle. Möjligheten att skapa närhet 
till arbete och viktiga samhällsfunktioner begrän-
sas av den spridda bebyggelsen samtidigt som den 
ökande befolkningen bidrar till att skapa underlag 
till förtätning och funktionsblandad bebyggelse34  

på flera håll i länet. Förutsättningarna medför även 
att länet står inför en stor utmaning i att minska 
transportberoendet och övergå till förnybara alter-
nativ i transportsektorn. Denna utmaning kräver en 
långsiktig samhällsplanering där länets alla aktörer 
har ett ansvar för att minska transportbehoven när 
nya bostadsområden och verksamheter planeras. 

Regional fysisk planering lyfts fram som avgörande 
för den regionala utvecklingen i Sörmlandsstrate-
gin. Region Sörmland har arbetat med att sätta en 
strukturbild för att kunna genomföra Sörmlands-
strategin. Strukturbilden kommer, tillsammans 
med tillhörande strategiska ställningstaganden, att 
bidra till strategins mål och de prioriterade inrikt-
ningarna; växande arbetsmarknad och fungeran-
de bostadsmarknad. Strukturbild Sörmland är på 
remiss under våren 2020 och beräknas antas efter 
sommaren.

33 SCB, 2019.
34 Funktionsblandad bebyggelse kan kort beskrivas som områden där bostäder, mötesplatser och verksamheter av olika slag inryms 

inom samma områden i närhet till varandra. I områdena finns god tillgänglighet till service nära bostaden, vilket minskar behovet av 
resor till andra områden. Det minskade behovet att färdas med bil eller andra transportmedel bidrar till mindre klimatpåverkan och 
ger god påverkan på människors hälsa genom ökad fysisk aktivitet i vardagen.
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Insatsområden
För Samhällsplanering har följande insatsområden 
valts ut:

• Klimat- och energifrågan integreras i 
 planeringen
• Planering för hållbar bebyggelse och 
 infrastruktur

Klimat- och energifrågan integreras i 
planeringen
Bebyggelse och infrastruktur förändras långsamt, 
vilket gör att dagens beslut ger långsiktiga konse-
kvenser. Att förändringen går långsamt medför att 
det tar tid för planeringen att få genomslag i den 
byggda miljön. Åtgärder för att integrera energi- 
och klimataspekter tidigt i planeringen är därför 
angelägna då det påverkar förutsättningarna att 
leva upp till länets koldioxidbudget, samt för att nå 
klimat- och energipolitiska målsättningar till 2045. 
Rörlighet över kommun- och länsgränser, tillsam-
mans med andra gränsöverskridande frågor, till ex-
empel infrastruktur, energi-, och effektförsörjning, 
ställer krav på mellankommunal, regional och na-
tionell samverkan. Kommunerna ansvarar för plan-
läggning av mark och vatten och är därmed nyck-
elaktörer i arbetet med en samhällsplanering för en 
hållbar utveckling. Regionens roll är att vara länets 
centrala aktör för regional fysisk planering. Genom 
arbetet med Strukturbild Sörmland skapas sam-
ordning mellan fysisk planering, infrastruktur och 
kollektivtrafik, samt syftar till att få till stånd en ge-
mensam målbild för regionen, kommunen och an-
dra regionala och nationella aktörer, för långsiktigt 
hållbara regionala strukturer. Dock är det fortsatt så 
att kommunernas planmonopol kvarstår och är det 
som leder arbetet på lokal nivå. Plan- och bygglagen 
anger att hänsyn ska tas till klimataspekter vid den 
kommunala planläggningen. 

Vad behövs?
Avgörande för utvecklingen i länet är att regiona-
la och lokala klimatmål tas fram och används som 
utgångspunkt för samhällsplaneringen, för att åt-

gärder ska kunna konsekvensbedömas ur klimat-
synpunkt. Viktigt är också att goda exempel på 
mellankommunala möjligheter till synergier i kli-
mat- respektive energiarbetet lyfts upp i länet. 

Redan idag tar kommunernas översiktsplaner upp 
hållbarhetsfrågor i varierande grad, men detta be-
höver utvecklas ytterligare. Sambandet mellan 
översiktsplanerna och efterföljande planering inom 
klimat och energifrågor behöver tydliggöras och 
stärkas.

Viktigt är att planeringsunderlag för regional kraft-
försörjnings och lokal energiproduktion tas fram i 
länets kommuner. Dessa bör användas i planerings-
processer och utvecklas vidare. Vidare behöver pla-
neringsunderlag även tas fram för flöden av bio- och 
restprodukter. Länets variation av landsbygd, stora 
industrier och en spridd bebyggelse innebär att det 
finns en geografisk närhet mellan olika näringar och 
produktionsanläggningar vilket ger goda förutsätt-
ningar att skapa ett cirkulärt system där restproduk-
ter från en näringsgren kan användas som insats i en 
annan utan behov av långväga transporter. 

Vad behövs?
• Lokala och regionala klimatmål används  
 som utgångspunkt för samhälls-
 planeringen.
• Förtäta stadskärnor och skapa funktions- 
 blandad bebyggelse.
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Planering för hållbar bebyggelse och
infrastruktur
Att förtäta stadskärnor och skapa funktionsblandad 
bebyggelse på gång och cykelavstånd är viktiga in-
riktningar vid planeringen av ett transporteffektivt 
samhälle. Vikten av denna inriktning ska dock ses 
i relation till att planera för en god tillgänglighet till 
olika kollektivtrafiklösningar i landsbygdens ser-
vicenoder, vilket är en särskild utmaning i länet. 
Landsbygden erbjuder goda förutsättningar för pro-
duktion av förnybar energi- och livsmedelsförsörj-
ning till länets befolkning. Det är därför viktigt att 
även dessa aspekter vägs in i samhällsplaneringen, 
inte minst i Södermanland där landsbygden täcker 
en stor del av länets yta.

I planeringsprocessen behöver grön infrastruktur 
ges utrymme. Att skapa och bevara gröna miljöer 
bidrar till ökat upptag av koldioxid, försörjnings-
möjligheter och hälsofrämjande aspekter sett till 
vikten av att också klimatanpassa våra städer. Med 
ett varmare klimat följer fler och mer intensiva vär-
meböljor och då är grönområden i städerna livsvik-
tiga för att skapa svalka och återhämtning.   

Vad behövs?
Alla aktörer i länet behöver verka för ett transport-
effektivt samhälle, speciellt länets kommuner som 
har planeringsansvaret. För att kunna planera för en 
hållbar bebyggelse och infrastruktur i länet behövs 
uppdaterade kunskaps- och planeringsunderlag, 
liksom goda exempel. Detta för att skapa cirkulä-
ra system mellan olika näringar och produktions-
anläggningar i länet och öka energieffektiviteten i 
fysisk planering. Underlagen behöver också visa på 
energi- och klimataspekter kring resande och trans-
porter, att använda exempelvis i samband med upp-
starten av åtgärdsvalsstudier för infrastruktur. 

Vad behövs?
• Lokala och regionala klimatmål används  
 som utgångspunkt för samhälls-
 planeringen.
• Förtäta stadskärnor och skapa funktions- 
 blandad bebyggelse.

Läs vidare
• Energihushållning och klimatpåverkan i  
 översiktsplanen – Länsstyrelsen i 
 Södermanlands län (2020)
• Regional handlingsplan för grön 
 infrastruktur i Södermanlands län – 
 Länsstyrelsen i Södermanlands län (2019)
• Sörmlandsstrategin – Region Sörmland  
 (2018)
• Hållbar utveckling genom fysisk planering  
 – Boverket (2017)
• Södermanlands regionala handlingsplan  
 för klimatanpassning – Länsstyrelsen i  
 Södermanlands län (2014)
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Varför är området viktigt?
Användning av fossil energi är den största källan 
till utsläpp av växthusgaser och har direkt koppling 
till hur den globala medeltemperaturen utvecklas. 
Jämfört med övriga EU-länder har Sverige idag en 
relativt stor andel energi från förnybara källor. Dä-
remot har län och regioner olika förutsättningar att 
producera förnybar energi. För att nå de klimatpoli-
tiska målsättningarna är det därför viktigt att varje 
län, och region arbetar för att optimera sina möjlig-
heter att producera förnybar energi. En ökad pro-
duktion av förnybar el i Sverige kan även bidra till 
att ersätta elproduktion baserad på fossila bränslen 
utanför Sveriges gränser genom det gemensamma 
elnätet i Europa.

Vi har inte obegränsat med energi att använda och 
den energi vi använder måste vara hållbart fram-
ställd. Att vi måste öka mängden energi från förny-
bara källor för att begränsa klimatförändringarna är 
ofrånkomligt, men samtidigt har dagens energisys-
tem begränsningar. El är en särskilt värdefull form 
av energi då den kan användas för att ersätta fossila 
bränslen, men med ett större elbehov följer också 
risk för effektbrist. Därför måste all energi använ-
das på ett förnuftigt sätt. Vi måste också värna våra 
ekosystem och skydda den biologiska mångfald som 
finns i vår närmiljö, och i världen i stort. Samhället 
behöver därför resurshålla med energin, i lokala och 
cirkulära system där restprodukter och restvärme 
tas tillvara på ett smart sätt.

I den cirkulära ekonomin bör vi både sträva efter att 
minska flödena av energi och att optimera använd-
ningen av energi. En minskad energianvändning bi-
drar utöver Begränsad klimatpåverkan också posi-
tivt till övriga miljökvalitetsmål. Genom att minska 
mängden energi vi använder minskar vi också den 
negativa påverkan på miljön, som uppstår då vi ex-
empelvis avverkar skog för biobränsle, en aktivitet 
som påverkar miljökvalitetsmålen Levande skogar 
och Ett rikt växt- och djurliv.

Lokal och diversifierad energiproduktion har 
många positiva effekter såsom närproducerad el, 
värme och drivmedel, ökad försörjningstrygghet 
och minskad känslighet för omvärldsförändringar. 
Att stärka lokal energiförsörjning kan också synlig-
göra elen som lokal resurs, och visa på hur viktigt 
det är att hushålla med de resurser som produceras 
i vårt närområde. I ett regionalt perspektiv ger för-
nybar energiproduktion också nyttor i form av sys-
selsättning och affärsmöjligheter, exempelvis inom 
jord- och skogsbruket, samt företag och industrier. 

Förutsättningar och möjligheter i 
Södermanland
Ökad produktion och användning av förnybar en-
ergi från sol, vind och bioråvara är centralt för att 
Södermanlands ska vara klimatneutralt år 2045, 
och än viktigare om länet ska kunna leva upp till 
dess regionala koldioxidbudget. I dagsläget kommer 
enbart en begränsad andel av använd energi i länet 
från förnybar lokal produktion. 

Ungefär hälften av energin i Södermanland kommer 
idag från fossila bränslen som olja, kol, koks och 
gasol (54 procent).35 Denna fossila energi används 
övervägande inom industri och transport i länet.

Andelen el utgör en fjärdedel av energin i länet och 
av denna är endast 13 procent producerad inom lä-
net, resterande är tillförd el.36 Den lokalproducerade 
elen består till 8 procent av vind, sol och vatten.37   
Övrig el produceras i länets kraftvärmeverk som i 
huvudsak använder biobränsle som insatsvara. 

År 2015 tog aktörer inom energi och klimat i länet 
fram åtgärden ”kartläggning av potentialer för till-
försel av förnybar energi i Södermanland” till Åt-
gärdsprogram för Södermanlands miljö 2015–2020.38 

En cirkulär ekonomi handlar inte bara om 
materialflöde utan även om det flöde av 
energi vi människor, och samhället i stort, är 
en del av och beroende av.

35 WSP, 2019
36 WSP, 2019
37 WSP, 2019. 
38 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2016.
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Den senaste uppföljningen av åtgärdsprogrammet 
(2019) visar att det som utretts är bioenergi- samt 
spillvärmepotential. Kvar att utreda är potential för 
sol- och vindkraft.

Vindkraftsutvecklingen i länet går långsamt. Till 
stor del beror detta på intressekonflikter såsom mi-
litära riksintressen i området samt länets natur- och 
kulturvärden. Även biogasproduktionen i länet går 
långsamt men det finns god potential för ökad lokal 
produktion framöver. I dagsläget produceras biogas 
vid sju anläggningar – fyra reningsverk samt en 
samrötningsanläggning, och uppsamling av depo-
nigas sker vid två deponier. Totalt produceras runt 
47 GWh i länet.39 För att snabbt öka produktionen 
av biogas behövs tydliga politiska riktlinjer och 
ekonomiska incitament skapas. 

Till skillnad från den långsamma utvecklingen för 
vindkraft och biogas går solcellsutvecklingen i länet 
i ett högt tempo. I slutet av 2017 gav installerade 
solelanläggningar en sammanlagd effekt på 14 145 
kW vilket i genomsnitt är 50 watt per person. Detta 
motsvarar en ökning med 85 procent sedan föregå-
ende år.40

Vattenkraften i länet produceras från drygt 20 min-
dre vattenkraftverk, som tillsammans ger ungefär 14 
GWh per år.41 I nuläget ligger fokus på att effektivi-
sera befintliga vattenkraftverk, för att ge möjlig ök-
ning i produktionen, vilket oftast genomförs i sam-
band med att turbinen är uttjänt och en ny sätts in.42

Insatsområden
För Hållbara energisystem  har följande två insats-
områden valts ut:

• Förnybar energi
• Ökad kapacitet i elnäten

Förnybar energi
Även om utbyggnaden av vindkraften för närvaran-
de går långsamt, har den en stor teoretisk potential 
som förnyelsebar energikälla i länet. Möjligheten 

att öka utbyggnadstakten har förbättrats i och med 
att kommunala planeringsunderlag för vindkraft ta-
gits fram.

Solvärme och solceller utgör en betydelsefull del i 
ett hållbart energisystem. Med hjälp av investerings-
bidrag för solceller har utbyggnaden i länet ökat. På 
senare år har investeringskostnaden per installerad 
kW minskat, vilket ökar förutsättningarna ytterli-
gare för en utökad installation av solceller. Intresset 
för solenergiinstallationer från länets lantbruksfö-
retagare är stort. Potentialen för ökad utbyggnad 
av solenergiinstallationer i Södermanland bedöms 
därför utifrån dessa faktorer som god. 

I Södermanland finns en god tillgång på bioråva-
ror som möjliggör lokal produktion av energi och 
drivmedel. Tillgång till råvaror i form av restpro-
dukter från jordbruket, gödsel samt organiskt avfall 
från hushåll, offentlig sektor och industrier medför 
en god potential för lokal produktion av biogas. Lä-
net har en stor potential att producera betydligt mer 
biomassa till biodrivmedel än vad som görs idag. 
I länets regionala plan för väginfrastruktur för el-
fordon och förnybara drivmedel, konstateras att 1 
100 GWh biodrivmedel skulle kunna produceras i 
länet, 500 GWh av dem i form av biogas. Detta kan 
jämföras med 2018-års produktionsnivå på 50 GWh 
biogas. Lokal biogasproduktion bidrar till en cirku-
lär ekonomi genom att restprodukter tillvaratas, och 
att näringsämnen sedan i ett andra steg kan återfö-
ras till jordbruksmarken genom den biogödsel som 
bildas i rötningsprocessen. Ett ökat tillvaratagande 
av bioenergiråvarorna från jordbruket bidrar också 
till företagsutveckling på landsbygden. 

I Södermanland finns även god tillgång på bio-
bränsle från skogen tack vare ett stort virkesförråd 
och god produktionsförmåga i marken. Redan idag 
utnyttjas en stor del av hyggesresterna från skogen. 
Uttag av biobränsle är en viktig del i skogsbrukets 
bidrag till att minska växthusgasutsläppen, men för 
att uttaget ska vara uthålligt behöver näringsbalan-
sen regleras, exempelvis genom askåterföring. Det 

39 Energigas Sverige, 2018.
40 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
41 WSP, 2019.
42 1 januari 2019 gjordes ändringar i Miljöbalken vilka syftar till att alla elproducerande vattenkraftverk ska uppnå moderna miljövill-

kor, bland annat för att minska belastningen på miljön. Genom denna lagändring tillkom en nationell plan för omprövning av vatten-
kraften, som i stort ger alla vattenkraftverk en turordning för att ompröva sina villkor, detta för att alla elproducerande vattenkraft-
verk ska ha moderna miljövillkor till senast 2040.
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finns en potential att öka uttaget av biobränsle från 
skogen genom att till exempel nyttja stubbar. Idag 
görs det i väldigt liten utsträckning och mer kun-
skap behövs kring vilka effekter ett sådant uttag 
kan ge. 

Vad behövs?
För att ytterligare främja produktionen av förny-
bar energi i länet behöver potentialen för sol- och 
vindkraft utredas närmare och sammanställas i ett 
kunskapsunderlag. Vidare behövs olika typer av un-
derlag för att hitta lämpliga platser för vindkrafts-
utbyggnad, detta behöver göras mer beröda aktörer 
från lokal, regional och nationell nivå för att und-
vika målkonflikter. Viktigt är också att utreda till-
gång till restprodukter från jordbruk, gödsel samt 
organiskt avfall från hushåll, offentlig sektor och 
industrier med mera för att tillvarata restvärme och 
öka produktionen av bioenergi. Mer om detta finns 
i Regional plan för infrastruktur för förnybara driv-
medel och elfordon – Södermanland.

Generellt behöver andelen använd förnybar energi i 
länet öka. Det finns stor potential i att öka andelen 
förnybar el och värme till hushåll och fastigheter 
bland annat genom att installera solceller. Framö-
ver behövs även ett fokus på att öka mängden lokalt 
producerad förnybar el, men i nuläget finns hinder 
för att sälja egenproducerad el till elnätet beroende 
på nätets kapacitetsbrist i regionen. 

Utöver att främja produktion av förnybar energi,  
behöver vi också sträva mot en beteendeförändring 
i hur vi använder oss av energi. Energifrågor behö-
ver bli en integrerad del i utbildningsverksamhet, 
såsom i förskolan och grundskolan, för att skapa en 
beteendeförändring i samhället.

Ökad kapacitet i elnäten
Elförsörjning och kapacitetsbrist
Som beskrivits i kapitlet ”Kapacitetsbrist i elnäten” 
råder det idag brist på effekt i elnäten i Söderman-
land. Södermanland har dessutom ett underskott på 
el vilket gör länet beroende av transport av el från 
andra delar av landet. 

Problematiken med kapacitetsbrist hindrar i dags-
läget att egenproducerad el kan säljas ut till nätet, 
det försvårar också företagsetableringar och kan 
begränsa infrastruktursatsningar och bostadsbyg-
gande. Anledningarna till kapacitetsbristen i länet 
är flera; urbanisering, befolkningsökning, digitali-
sering samt elektrifiering av transporter.

Ytterligare en förklaring till kapacitetsbristen är 
att energisystemet alltmer går mot ett distribuerat 
system bestående av många producenter. Vårt el-
system förändras, från ett centraliserat system med 
få geografiskt koncentrerade elproducenter, till ett 
distribuerat system med många producenter som 
sätter upp solpaneler och mindre vindkraftsbyggen. 
Utbyggnaden av sol- och vindenergi innebär att en-
ergiproduktionen blir alltmer årstidsbunden. Under 
året varierar både produktionsmöjligheterna och 
behovet av el. Kapacitetsbristen behöver pareras 
och länet behöver i högre grad styra om elanvänd-
ningen. 

Vad behövs?
• Fler specifika planeringsunderlag för olika  
 förnybara energislag. 
• Öka produktionen av förnybar energi. 

Effektbrist 
Effektbrist är, till skillnad från elenergibrist, 
en momentan brist på el. Det uppstår om det 
inte är balans mellan produktion/import och 
användning under något tillfälle. En situation 
med effektbrist är nationellt omfattande, 
då det är den nationella balansen mellan 
produktion och konsumtion som har 
påverkats. Källa: Kraftförsörjning inom östra 
Mellansverige (2020) 
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Vad behövs?
För att öka kapaciteten i länets elnät behövs fram-
åtsyftande energiförsörjningsplanering, som även 
behandlar effektkapacitetsutmaningar. Länets loka-
la energiförsörjning behöver stärkas och elen behö-
ver synliggöras som lokal resurs. Generellt krävs en 
samverkan bland länets aktörer för att möta kapaci-
tetsproblemen i elnätet. Det finns behov av tydligt 
ansvarstagande, tydliga roller och samverkan kopp-
lat till kapacitetsutmaningar och kraftförsörjning-
ens samspel med samhällsplanering.

Utöver bättre planering och ökad samverkan krävs 
teknikutveckling kring lagring och ekonomiska in-
citament för att reglera elanvändningen såväl över 
dygnet som över året. 

Kapacitetsbrist  
Kapacitetsbrist förväxlas ofta med 
effektbrist, vilket är två vitt skilda begrepp. 
Kapacitetsbrist uppstår då elnätets 
fysikaliska egenskaper begränsar 
nätets överföringsförmåga. Elnätet är 
designat utifrån, vid byggnadstillfället, 
givna parametrar för att leverera önskad 
strömstyrka och spänning till konsumenter. 
Elnätets konstruktion begränsar vilken 
effekt som kan levereras och hur mycket el 
som nätet kan transportera. Kapacitetsbrist 
uppstår då den efterfrågade effekten 
överstiger den effekt som elnätet klarar av 
att transportera. Källa: Kraftförsörjning inom 
östra Mellansverige (2020)

Vad behövs?
• Tydligt ansvarstagande kopplat till  
 kapacitetsutmaningar och  
 kraftförsörjningens samspel med  
 samhällsplanering, exempelvis genom  
 energiförsörjningsplanering.

• Ökad samverkan mellan kommuner och  
 nätföretag i tidiga skeden krävs.

Läs vidare
• Kraftförsörjning inom östra Mellansverige -  
 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen  
 (2020)
• Regional plan för infrastruktur för förnybara  
 drivmedel och elfordon, remissversion  
 (2019) 
• Energiläget 2018 – Södermanlands län  
 (2019)
• Vindkraft Öst Etapp IV – Energikontoret i  
 Mälardalen (2019)
• Energibalans Södermanland,  
 Sankeydiagram 2017 – WSP (2019)
• Spillvärmepotential i Södermanland –  
 Länsstyrelsen i Södermanlands län (2018) 
 Framtidsklimat i Södermanlands län enligt  
 RCP-scenarier –SMHI (2015)
• Bioenergi-potential i Södermanland –  
 Länsstyrelsen i Södermanlands län (2015)
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Varför är området viktigt?
Befolkningen ökar och det finns ett särskilt stort be-
hov av nya bostäder. En utmaning är att bygga och 
renovera hållbart och klimatsmart samtidigt som 
bygg- och renoveringskostnader ska vara rimliga ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv. Val av material, 
utformning och energiprestanda har stor betydelse 
för en byggnads klimatpåverkan. Byggnaders för-
hållandevis långa livslängd innebär att de val vi gör 
idag kommer att påverka vårt utsläppsutrymme, 
och möjligheterna att nå energi- och klimatpolitiska 
målsättningar till 2045.

Bostäder och lokaler står för en betydande del av 
den totala energianvändningen i Sverige, men fos-
sila bränslen för uppvärmning har idag till stor del 
fasats ut inom bostäder och offentlig verksamhet. 
Denna förändring står för den största minskningen 
av utsläppen mellan 1990 och 2017 nationellt.43 Dä-
remot finns mer att göra– befintliga byggnader be-
höver energieffektiviseras och energianvändningen 
minska. Metoder och tekniker för energieffektivise-
ring i kulturhistoriskt värdefulla byggnader behöver 
utvecklas för att kunna sänka energiförbrukningen 
och samtidigt behålla kulturhistoriska värden. 

Miljömålsberedningen har antagit som målscena-
rio för bostadssektorn att energianvändningen ska 
minska med 50 procent per bostadsyta till år 2050 
jämfört med 1995, och att användning av fossila 
bränslen huvudsakligen ska fasas ut före 2020.44

Byggnaders energianvändning och koldioxidutsläpp 
ska minska enligt de klimat- och miljömål som EU 
har ställt. I EU-direktivet om byggnaders energipre-
standa ställs krav på att alla nya byggnader år 2020 
ska vara nära-nollenergibyggnader. Boverket har 
lämnat förslag på vad nära-nollenergibyggnader ska 
innebära för Sverige, dessa skärpta krav kommer att 
börja gälla 2020. 

Lagen om klimatdeklaration för byggnader som 
träder i kraft den 1 januari 2022 är ett steg i sta-

tens styrning mot en minskad klimatpåverkan från 
byggnader vid uppförande.

Förutsättningar och möjligheter i 
Södermanland
Hushåll är den tredje största energianvändaren i lä-
net efter industri och transporter, som syns i figur 
d. Energianvändningen i tätorterna kommer oftast 
från förnybara källor, men det finns fortfarande bo-
städer och övriga lokaler som är beroende av fossila 
energikällor. Oljepannor till uppvärmning är dess-
värre fortfarande relativt vanligt i bostadssektorn 
och att byta ut dessa till biopannor bör vara ett pri-
oriterat område att satsa på för en övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi. Utöver biopannor är fjärr-
värme, bergvärme eller el en lösning. 
Med hjälp av nyckeltalet specifik energianvändning 
för uppvärmning (kWh/m2) kan man få en indika-
tion på energieffektiviseringstakten för bostadssek-
torn. I Södermanland har detta nyckeltal minskat 
med 28, 9 respektive 19 procent under perioden 
2001–2016 för kategorierna småhus, flerbostadshus 
och lokaler. I Södermanland låg nyckeltalet över det 
nationella genomsnittet för samtliga kategorier (se 
Energiläget 2018 för detaljer). 
I Södermanland ökar antalet nya bostäder med 
knappt 0,5 procent per år. Vid nybyggnation finns 
stora möjligheter att påverka byggnadens klimat-
påverkan. Materialval, höjd på byggnaden (antalet 
våningar) och byggnadens konstruktion är några 
aspekter som är avgörande. En livscykelanalys av 
byggnaden och byggprocessen kan vara vägledande 
för att nå länets vision. 
En stor del av de kommunala fastighetsbestånden 
byggdes åren 1950–1980 och är idag i behov av 
omfattande renoveringar. Vid ombyggnation finns 
stora förutsättningar att påverka en byggnads fram-
tida energibehov, sett till energieffektivisering och 
energikonvertering för att nå länets vision nära-noll 
bebyggelse och ökad digitalisering i fastigheter.
I länet byggs för närvarande begränsat med lågen-
ergi- och passivhus vilket tyder på att kunskapen 
om, samt intresset och incitamenten för att bygga 

43 SCB, 2019
44 Miljömålsberedningen, 2016.
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energieffektivt behöver öka. Erfarenheter både na-
tionellt och internationellt visar att energieffektivt 
byggande mer handlar om kompetens och incita-
ment snarare än om högre byggkostnader. För att nå 
länets vision behövs incitament, politiska såväl som 
ekonomiska, för att stimulera byggnation av lågen-
ergi- och passivhus. 

Insatsområden
För Byggnader har följande tre insatsområden valts 
ut:

• Energi-konvertering och effektivisering av 
 befintliga byggnader
• Klimatsmart nybyggnation
• Minskat byggavfall

Energikonvertering och effektivisering av 
befintliga byggnader
Byggnaders energiprestanda är en central del för 
att visa på byggnadens energianvändning och hur 
den kan effektiviseras. System för smart styrning, 
utfasning av oljepannor och fossil energi till byte 
till exempelvis värmepumpar eller anslutning till 
fjärrvärmesystem är avhängigt för byggnadens kli-
matpåverkan.  
I hyres- och bostadsrätter finns en utmaning i att 
öka kunskapen och motivera fastighetsägare. Ökad 
kunskap om möjliga energieffektiviseringsåtgärder, 
och stöd och rådgivning till styrelser och beslutsfat-
tare skapar förutsättningar för en ökad energieffek-
tiviseringstakt i befintlig bebyggelse. De kommuna-
la energi- och klimatrådgivarna har här en viktig 
funktion i rådgivning gentemot såväl fastighetsäga-
re som privatpersoner. 

Vad behövs?
Byggnader kan utöver att energieffektiviseras också 
bidra till energiomställningen. Fossila energikällor 
behöver fasas ut och beroendet av el för uppvärm-
ning behöver minska till förmån för mer hållbara 
alternativ som tillexempel fjärrvärme och solpane-
ler. Byggnaders energiprestanda behöver följas upp 
och energianvändningen visualiseras, för att med- 

vetandegöra och öka kunskapen hos användaren. 
Offentliga byggnader bör användas som föredöme 
för energieffektivisering och förnyelsebar energi-
användning. Digitalisering och smart styrning bör 
främjas i alla befintliga byggnader.

Klimatsmart nybyggnation
För att få en överblick över byggnaders klimat-
påverkan behövs ett livscykelperspektiv.45 Val av 
byggmaterial och själva byggprocessen har en be-
tydande inverkan på byggnadens totala klimat-
påverkan. Byggnader behöver således inte enbart 
vara energisnåla utan även klimatsmarta. Genom 
att minska användningen av cement, som i tillverk-
ningsprocessen har mycket höga utsläpp, och öka 
användningen av trä vid byggande kan byggnader-
nas klimatpåverkan minska betydligt. Möjlighet till 
återbruk av byggmaterial kan också innebära en 
stor minskning av klimatpåverkan i byggprocessen.

Vid utformningen av nya byggnader bör möjlighe-
ter att integrera solceller och andra alternativ för 
förnybar elproduktion tillvaratas. Energimätning i 
nybyggnation behöver utvecklas framöver för att på 
ett enkelt visuellt sätt kunna följa byggnadens ener-
giproduktion och användning. Visualisering fung-
erar också som incitament för ett ändrat beteende.
Att se energieffektiviseringsåtgärder i ett helhets-
perspektiv är viktigt för att optimera resultat och 
effektiviseringstakt. I fastighetssektorn har investe-
ringar som regel avsevärt längre livslängd än många 
andra branscher vilket gör det mer företags- och 
samhällsekonomiskt att frångå korta återbetal-
ningstider till förmån för ett livscykelperspektiv.

Vad behövs?
• Utfasning av fossila uppvärmning såsom  
 oljepannor. 
• Fler energieffektiviserande åtgärder i 
 befintlig bebyggelse.

45 Livscykelperspektiv innebär att analysera hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via 
tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.
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Vad behövs?
För att säkra klimatsmart nybyggnation i länet be-
hövs byggandet av nära nollbyggnader och lågener-
gibyggnader främjas, bland annat genom kunskaps-
höjande insatser för fastighetsägare och aktörer 
som är involverade i byggprocessen. Vidare behövs 
ytterligare kunskapsunderlag om träbyggnation tas 
fram och spridas, för att öka intresse, kompetens 
och incitament för att bygga klimatsmart och ur ett 
livscykelperspektiv. Decentraliserad elproduktion, 
smart styrning i byggnader samt energimätning 
i nybyggnation behövs. Detta för att enkelt kunna 
följa byggnaders energiproduktion och användning 
för att öka kunskapen hos användaren. Solceller och 
andra alternativ för förnybar elproduktion måste in-
tegreras vid utformning av nya byggnader. 

Minskat byggavfall 
Utöver materialval, energi-konvertering och effekti-
visering, behövs också ett cirkulärt och resurssnålt 
tankesätt i byggprocessen. Klimatpåverkan från 
byggprocessen och hantering av avfall från bygg-
sektorn är betydande, och kunskapen och insikten 
om detta bland byggbranschens aktörer behöver ge-
nerellt bli bättre.46 

Hur avfall ska hanteras styrs genom ett EU-direk-
tiv som är antaget i svenska miljöbalken. Direkti-
vet kallas avfallstrappan eller avfallshierarkin och 
består av stegen minimera (förebygg byggavfall 
genom noggranna beställningar), återanvända, 
återvinna, energiåtervinning och deponera på av-
fallsanläggning. Ett av Naturvårdsverkets etappmål 
är att insatser ska vidtas så att förberedandet för 
återanvändning, materialåtervinning och annat ma-
terialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och riv-
ningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.47 

Vad behövs?
För att byggavfallet ska minska i länet behövs mer 
kunskap och samverkan. Ett exempel är kunskaps-
höjande insatser för fastighetsägare och aktörer 
som är involverade i byggprocessen. På så sätt kan 
vi främja en god avfallshantering av byggavfall, ge-
nom att förebygga avfall, förbereda för återanvänd-
ning, förbereda materialåtervinning, samt förbere-
da för energiåtervinning. 

Vad behövs?
• Främja nära nollbyggnader.
• Kunskapsunderlag om träbyggnation.
• Digitalisering och smart styrning för 
 optimerad energianvändning.

Vad behövs?
• Kunskapshöjande insatser för fastighets- 
 ägare och aktörer som är involverade i  
 byggprocessen. 

Läs vidare
• Vägledning om LCA för byggnader –  
 Boverket (2019) 
• Lag (2014:267) om energimätning i  
 byggnader – Sveriges riksdag
• Klimatpåverkan från byggprocessen –  
 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien  
 (2014)

46 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, 2014
47 Naturvårdsverket, 2019. 
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Varför är området viktigt?
Företags- och industrisektorns produktion har idag 
stor klimatpåverkan till följd av dess stora energian-
vändning och fossilberoende. För att nå riksdagens 
mål om ett klimatneutralt samhälle till 2045 behö-
ver företag och industrier minska utsläppen och mi-
nimera sitt energibehov. Detta kan uppnås genom 
övergång till förnybara energikällor, att energief-
fektivisera, ta till sig ny teknik och utveckla nya 
produktionssätt, samt ett aktivt deltagande i utveck-
lingen mot en mer cirkulär ekonomi. En förflyttning 
till ett mer hållbart och cirkulärt företagande skapar 
en högre resurseffektivitet och ett minskat avfalls-
flöde, vilket bidrar till en minskning av negativa 
utsläpp, samtidigt som nya möjligheter till tillväxt 
skapas inom regionen.

Förutsättningar och möjligheter i 
Södermanland
Södermanlands näringsliv består av en mängd små 
och få stora företag. Produktion och tillverkning 
står för den största delen, och domineras av tung 
fordons- och stålindustri. Även byggindustrin är en 
betydande bransch i länet. Industri- och byggverk-
samheter stod 2016 för 59 procent av länets utsläpp 
av växthusgaser48, och samma år för 46 procent av 
den totala energianvändningen.49

En stor del av energianvändningen i länet kan härle-
das till stålindustrin och företaget SSAB, beläget i 
Oxelösund. Dagens teknik för framställning av stål 
kräver stora mängder kol och koks, vilket gör SSAB 
till Södermanlands enskilt största utsläppare av kol-
dioxid. Företaget är dock ett regionalt exempel på 
utveckling av ny teknik, genom projektet HYBRIT. 
Projektet innebär en utfasning av kol och koks och 
en övergång till vätgas för att uppnå en fossilfri stål-
produktion. 

Det finns ett ökande intresse bland verksamheterna 
inom länet för hållbart företagande och cirkulära af-
färsmodeller. I dessa affärsmodeller sker hantering 
och användningen av resurser, så väl materiella som 
energi, mer effektivt och en högre affärsnytta ska-

pas därmed. En effekt av sådana affärsmodeller är 
ofta minskad klimatpåverkan. 

Insatsområden
För Företag och industrier  har följande två 
insatsområden valts ut:

• Förnybar energi 
• Energieffektivisering 

Förnybar energi
Verksamheter är enligt miljöbalken skyldiga att i 
första hand använda förnybara energikällor.

Idag är endast 17 procent av den producerade elen i 
länet förnybar, varför länets produktion av el, vär-
me och förnybara bränslen behöver öka. Företag och 
industrier har stora möjligheter att bidra till ökad 
produktion, samtidigt som man skapar lönsamhet 
för sin verksamhet. Genom att välja lokalproduce-
rad energi kan företag bidra till regional utveckling.

Andelen förnybar energianvändning i länets nä-
ringsliv varierar, beroende på typ av företag och in-
dustri. För industri- och byggverksamheter i länet är 
andelen idag endast runt 15%.50 För övriga tjänster 
ligger siffran runt 70%.51

Vad behövs?
För att öka andelen förnybar energi i länet behövs 
fler informationsinsatser och utökad rådgivning till 
länets företag. Andelen egenproducerad förnybar 
energi behöver öka, och generellt en ökad använd-
ning av förnybar energi. Framförallt behöver an-
vändningen av förnybar energi inom produktions- 
och stödprocesser samt i företagets transporter öka. 
Oljepannor behöver bytas ut mot förnybara alterna-
tiv.

Vad behövs?
• Öka andelen förnybar energi i länet.
• Ökad energirådgivning.
• Ökad förnybar energi inom industri och  
 transporter.

48 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
49 Ibid.
50 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
51 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
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Energieffektivisering
Verksamheter är enligt miljöbalken skyldiga att 
hushålla med råvaror och energi. En effektivare 
användning av energi är också en av förutsättning-
arna för att Södermanland 2045 ska nå målet om 
netto-nollutsläpp av växthusgaser, detta eftersom 
tillgången på biobränslen och förnybar energi i lä-
net i dagsläget är begränsad.

En förutsättning för att fortlöpande hitta och genom-
föra energieffektiviserande åtgärder är ett struktu-
rerat energiarbete. Ett första steg är att genomföra 
en energikartläggning som visar vilka möjligheter 
som finns. I Södermanland är företagandet viktigt 
och potentialen för energieffektivisering stor. Alla 
företag kan bidra genom att effektivisera sin ener-
gianvändning för stödprocesser som uppvärmning, 

ventilation och belysning. Störst potential finns 
dock inom industriverksamheter, där även energi-
användningen inom produktionen kan effektivise-
ras. Energieffektivisering ger, när det genomförs på 
ett strukturerat och systematiskt sätt, ökad konkur-
renskraft för det enskilda företaget och bidrar till 
näringslivets utveckling i länet i stort. En utmaning 
är dock att hitta drivkrafter för energieffektivise-
ringsåtgärder även i de mindre företagen.

Syftet med energiledning är att 
få bättre kunskaper om den egna 
energianvändningen, till exempel genom att 
göra en energikartläggning. Därmed ges 
möjlighet att planera för energieffektivisering 
och eventuell egenproduktion av energi.

REMISSVERSION



44  

ETT KLIMATNEUTR ALT SÖDERMANLAND 2045

Läs vidare
• Pågående energiprojekt för företag i länet 
– Energikontoret i Mälardalen (2020)HYBRIT 
– fossilfri stålproduktion — Jernkontoret  
 (2020)
• Energibalans Södermanland,   
 Sankeydiagram 2017 – WSP (2019)
• Spillvärmepotential i Södermanland – 
 Länsstyrelsen i Södermanlands län (2018)
• Bioenergi-potential i Södermanland – 
 Länsstyrelsen i Södermanlands län (2015)

Vad behövs?
För att öka energieffektiviseringstakten behövs, 
som nämnts, ett systematiskt och strukturerat en-
ergiarbete i företagen i länet. Många verksamheter 
har potential för ett ökat restvärmeutnyttjande. Alla 
företag i Södermanland behöver i större utsträck-
ning uppmärksamma energiledning¬ och systema-
tiskt arbeta med detta – det vill säga mäta, planera, 
åtgärda och följa upp sin energianvändning. 

Ett systematiskt och cirkulärt energiarbete innebär 
bland annat ett ökat tillvaratagande av restvärme, 
exempelvis vid elproduktion av biobränsle, för upp-
värmningsändamål i lokalsamhället. Genom att 
skicka ut industriell restvärme på fjärrvärmenätet 
kan biobränsle som eldas i kraftvärmeverken frigö-
ras och användas för att ersätta fossila bränslen i 
andra delar av samhället. Generellt behöver samver-
kan mellan olika verksamheter öka, för att optimera 
användningen av el och värme. En ökad industriell 
symbios kan, utöver minskad energiförbrukning, 
även innebära minskat behov av råmaterial och av-
fallshantering. 

I dagsläget finns ett behov av utvecklat stöd och 
vägledning till företag, för att i större omfattning 
realisera den energieffektiviseringspotential som 
finns. Idag finns stöd att få från Energikontoret 
Mälardalen och från kommunernas energi- och 

klimatrådgivare, men detta stöd behöver stärkas. 
Sammantaget behövs fler stöd- och rådgivningsin-
satser till länets små och medelstora företag, både 
uppsökande och informationsspridande. Det är även 
viktigt att mervärden av energieffektivisering lyfts 
fram, såsom ökad lönsamhet och konkurrenskraft 
för företagen och länet i stort.

Ökad kunskap om energieffektivisering behövs 
även bland kommunernas miljöinspektörer och 
länsstyrelsens miljöskyddshandläggare för att inte-
grera ordinarie tillsyn med energitillsyn. 

Vad behövs?
• Uppmärksamma energiledning.
• Ökat tillvaratagande av restvärme.
• Kunskap om energieffektivisering behövs  
 även bland kommunernas miljöinspektörer  
 och länsstyrelsens miljöskyddshand-
 läggare.
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Varför är området viktigt?
Utsläpp och upptag av växthusgaser 
i jordbruket
Jordbruket har en nyckelposition i omställningen 
till ett hållbart samhälle, och bidrar bland annat 
genom lokal livsmedelsproduktion och ersättning 
av fossila bränslen med förnybara. Jordbruksmark 
kan också binda koldioxid. Samtidigt är jordbruks-
sektorn den största enskilda källan till utsläpp av 
lustgas och metan, som är kraftiga växthusgaser.52  
Utsläppen uppkommer i samband med markbear-
betning, djurhållning och gödsling. Jordbruket ge-
nererar också utsläpp av koldioxid som avges från 
jordbruksmarken, men också från användning av 
fossila bränslen till arbetsmaskiner, torkprocesser 
och uppvärmning av byggnader.53 Jordbruket står 
därmed för en inte obetydlig del av Sveriges totala 
utsläpp av växthusgaser. Skulle jordbruksproduk-
tionen i Sverige minska, krävs dock i stället ökad 
import av livsmedel och därmed ökade utsläpp i det 
exporterande landet.

Utsläpp och upptag av växthusgaser 
i skogsbruket
Svensk skog är en förnybar resurs och en stabil 
kolsänka, så länge avverkningen understiger till-
växten. Det totala virkesförrådet i Sverige har för-
dubblats de senaste 100 åren54 och skogen binder kol 
från koldioxid, till trädens tillväxt och till mineral-
jorden i markerna.55 Samtidigt kommer kolförråden 
i levande träd och växter att stabiliseras i ett längre 
tidsperspektiv, eftersom det inte får plats obegrän-
sat med levande träd i en skog.56 Hur vi förhåller 
oss till skogen framöver är därför avgörande för hur 
klimatförändringarna utvecklas. 

De huvudsakliga utsläppen av växthusgaser från 
skogen kommer från torvmarker, både i form av kol-
dioxid, metan och lustgas, beroende på innehållet av 
kväve och vattennivå57, samt från koldioxid som av-
ges från döda träd och växter under förmultnings-
processen.58 De torvmarker som skapar utsläpp är 
ofta dikade våtmarker. Ett sätt att minska utsläppen 

av växthusgaser är därför att återställa dikade torv-
marker till våtmark. 

Övriga utsläpp från skogen sker till följd av göds-
ling och dränering. Utsläpp uppstår även från kal-
hyggen och torvmarker som skapats till följd av 
avverkning, samt från bränder som frigör koldioxid 
till atmosfären.

Förutsättningar och möjligheter i 
Södermanland
Landsbygdslän med potential
En stor del av Södermanlands yta täcks av jord- 
och skogsbruksmark. Jord- och skogsbruket står 
tillsammans för nästan 90 procent av markanvänd-
ningen i länet, och för drygt två procent av länets 
energianvändning samt tio procent av länets utsläpp 
av växthusgaser.59

Av länets befolkning bor hela 48 procent på lands-
bygden60, 61, och andelen ökar. Även sysselsättningen 
på landsbygden ökar i stort, bland annat inom jord- 
och skogsbruk. I länet finns goda förutsättningar för 
ökad produktion av livsmedel och bioråvaror.62, 63   
Då mer än halva Södermanland är täckt av skog har 
länet ett högre virkesförråd än genomsnittet i Sve-
rige, och dessutom en bra tillväxt genom markens 
goda produktionsförmåga.  

Som lyfts ovan i rapporten är samverkan ett nyck-
elord när stora samhällsomställningar ska genom-
föras. Jord- och skogsnäringarna bedöms här vara 
viktiga sektorer i arbetet med att samverka och väx-
la upp arbetet. 

52 Naturvårdsverket 2018d.
53 Naturvårdsverket, 2018d.
54 Skogssverige, 2020.
55 Naturvårdsverket, 2018e; 2018f.
56 Naturvårdsverket, 2018g.
57 Naturvårdsverket, 2018e.

58 Kolet kan även tillföras marken och stanna kvar i mineraljor-
den beroende på hur processen utvecklas. 

59 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
60 Landsbygd definieras som orter med färre än 10 000 invånare. 
61 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2013.
62 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
63 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019b.
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Insatsområden
För Jord- och skogsbruk har följande tre insatsom-
råden valts ut: 

• Hållbart jordbruk64

• Hållbart skogsbruk65

• Ökad mängd biobaserad energi

Hållbart jordbruk
Det pågår idag ett omfattande arbete i omställning-
en mot ett hållbart jordbruk. För ett klimatneutralt 
jordbruk är det nödvändigt att de växthusgasutsläpp 
som beskrivits ovan minskas genom olika åtgärder 
där en generell resurseffektivisering, omställning 
till fossilfria bränslen och anpassade odlingssystem 
som minskar klimatpåverkan är viktiga delar. Jord-
bruket kan också tydligt bidra till att uppnå klimat-
neutralitet i samhället i stort genom produktion av 
förnybara bränslen, som biobränslen och förnybar 
el. Genom att åkermark används som kolsänka kan 
ökningen av koldioxid i atmosfären begränsas till 
förmån för ett ökat kolförråd i marken. Valet av od-
lingsmetod har stor betydelse för jordbruksmarkens 
potential att fungera som kolsänka.66 Vidare är en 
optimering av kvävetillförsel, effektivt markutnytt-
jande och att hålla jordbruksmarken dränerad av be-
tydelse. Jordbrukare har också goda förutsättningar 
att minska sina utsläpp genom olika energieffektivi-
seringsåtgärder.

Vid rötning av organiskt material kan biogödsel och 
biogas tillvaratas. En ökad produktion av biogas i 
länet skapar möjlighet att sluta kretslopp i den lo-
kala livsmedelsproduktionen och även bidra till ett 
minskat behov av mineralgödsel. 

Lokal livsmedelsproduktion har betydelse för den 
biologiska mångfalden och skapandet av lokala och 
regionala kretslopp. Lokal produktion bidrar även 
till ökad krisberedskap, minskar behovet av långvä-
ga transporter och bidrar till den lokala ekonomin 
(mer om detta beskrivs i insatsområdet Produktion 
och konsumtion). En begränsning av jordbrukets 
klimatpåverkan bör således inte ske genom mins-

kad produktion utan genom kunskap om hållbar 
markanvändning och åtgärder som minskar pro-
duktionens klimatpåverkan. 

Mer extremt väder med större variationer i neder-
börd kommer att påverka förutsättningarna för 
livsmedelsproduktion i Sverige under de närmaste 
decennierna. I ett framtida förändrat klimat kom-
mer de extrema naturhändelserna bli mer omfattan-
de och frekventa.67 Detta innebär att vi behöver öka 
vår förmåga att bedöma konsekvenser av översväm-
ningar för jordbrukssektorn i ett brett perspektiv 
och hur konsekvenserna av extrema väderhändel-
ser, som till exempel översvämningar och torka, ska 
hanteras.

Vad behövs?
För att ställa om länets jordbruk och öka livsmed-
elsproduktionen behövs kompetensutveckling, råd-
givning och investeringsstöd riktat till länets jord-
brukare. Fortsatt tillämpad forskning, användning 
av innovationer, ny teknik, alternativa metoder och 
nya samverkansformer krävs för att tackla de utma-
ningar jordbruket står inför. Ökad livsmedelspro-
duktion leder till högre självförsörjningsgrad i länet 
vilket är i linje med den regionala livsmedelsstra-
tegin. Det är här viktigt att detta sker så effektivt 
som möjligt såväl ur ett energiperspektiv som med 
hänsyn till t.ex. användning av vatten. 

Exempel på åtgärder som ökar markens kolinlag-
ring är långliggande vallar och betesmarker, mins-
kad jordbearbetning och medvetna val av växtfölj-
der. Denna typ av åtgärder minskar också risken för 
markpackning och ökar dräneringen. Andra möj-
ligheter att öka markens kolinlagring är att anlägga 
våtmarker på mullrik mark och utdikade torvmar-
ker. På detta sätt återställer man viktiga naturområ-
den och skyddar biologisk mångfald.

Vidare krävs att tillförseln av kväve i jordbruket 
regleras för att minska lustgasavgången från jord-
bruksmarken, samt att stallgödsel lagras och sprids 
med så små utsläpp som möjligt. Samtidigt bör steg 

64 Fokus på ekologisk dimension av hållbarhet, se mer under avgränsningar. 
65 Fokus på ekologisk dimension av hållbarhet, se mer under avgränsningar.
67 Exempelvis användning av biokol, långliggande vallar- och betesmarker, precisionsodling med mera.
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Varför är området viktigt?

Konsumtionsbaserade utsläpp
Målet ett klimatneutralt Södermanland 2045 är 
i hög grad beroende av länets invånare. Vår kon-
sumtion ger upphov till utsläpp av växthusgaser 
både i Sverige och utomlands, eftersom en stor del 
av det vi konsumerar produceras i andra länder. I 
Figur h visas skillnaden mellan att enbart beräkna 
utsläppen inom Sveriges gränser, produktionsbase-
rade utsläpp samt konsumtionsbaserade utsläpp.  I 
nuläget saknas nationella klimatmål som inklude-
rar konsumtionens klimatpåverkan. Däremot finns 
hjälpmedel i form av indikatorer, som kan användas 
för mätning och uppföljning avkonsumtionsbasera-
de utsläpp. För att få en realistisk bild av konsumtio-
nens påverkan måste dessutom alla utsläpp under en 
produkts hela livscykel beräknas, inklusive utsläpp 
från tillverkning och transport.

År 2016 var Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp 
runt 101 miljoner ton, i genomsnitt 10 ton per per-
son.70

Cirkulär ekonomi
Konsumtionsnivån i samhället är tätt sammankopp-
lad med befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt, 
vilka leder till ständigt ökande anspråk på jordens 
resurser. För att motverka detta behöver ekonomin 
anpassas till naturens begränsningar. En cirkulär 
ekonomi innebär en mer effektiv användning av fy-
siska resurser och energi, vilket innebär att avfalls-
mängder minimeras samt att material och produkter 
återanvänds i nya produktionsprocesser. 

Genom att skapa ett kretslopp av resurser, produk-
ter och tjänster uppkommer dessutom nya möjlighe-
ter till tillväxt i regionen.  

Bioekonomi
En biobaserad ekonomi innebär en övergång från en 
fossilbränslebaserad ekonomi till en mer resursef-
fektiv ekonomisk modell.  I en bioekonomi produ-
ceras förnybara råvaror genom en hållbar använd-
ning av ekosystemtjänster från mark och vatten.  En 
cirkulär och biobaserad ekonomi öppnar upp möj-
ligheter för nya lösningar och affärsmodeller som 
bidrar till att stimulera en hållbar regional utveck-
ling.

Figur h. Figuren visar skillnaden mellan att beräkna utsläppen inom Sveriges gränser, så kallade 
territoriella utsläpp, respektive konsumtionsbaserade utsläpp till följd av svensk konsumtion samt 
produktionsbaserade utsläpp från svenska aktörer.71

70 Naturvårdsverket, 2018a; 2018b
71 Naturvårdsverket, 2018c
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Förutsättningar och möjligheter i 
Södermanland 
Södermanlands goda förutsättningar för livsmed-
elsproduktion går hand i hand med ett stort intresse 
för lokalproducerad mat i länet. Intresset har bland 
annat tagits tillvara genom projektet Stolt mat. Stolt 
mat är numera en vägledning för konsumenter, som 
producenter kan använda sig av.72 Andelen ekologis-
ka livsmedel uppgår till 43 procent av de kommu-
nala inköpen jämfört med ett nationellt snitt på 38 
procent.73 Samtliga kommuner samlar även in ma-
tavfall till biogasproduktion. 

Generellt kan länets system bli mer cirkulära och 
självförsörjningsgraden högre genom lokala insat-
ser. För att ett cirkulärt samhälle ska växa fram be-
hövs ett större fokus på tjänster istället för produk-
ter och att dela, återanvända och reparera istället 
för att köpa nytt. Genom att skapa nya produkter av 
återvunnet material minskar behovet av nytillverk-
ning. I länet finns ett föregångsexempel för möjlig-
heterna till återbruk i ReTuna Återbruksgalleria i 
Eskilstuna.  

Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för 
att styra länets och kommunernas klimatpåverkan i 
hållbar riktning. Enligt Upphandlingsmyndigheten 
görs 18 000 upphandlingar varje år till ett värde av 
706 miljarder kronor74. Genom tydliga miljökrav i 
upphandlingarna kan miljö- och klimatpåverkan 
minskas i både produktion- och konsumtionsled.  

Sammantaget finns goda förutsättningar för att 
skapa en cirkulär biobaserad ekonomi i länet, och 
bygga en grund för företag, organisationer och kon-
sumenter att göra medvetna val.

Insatsområden
För Produktion och konsumtion har följande två 
insatsområden valts ut: 

• Cirkulär biobaserad ekonomi
• Medvetna konsumenter

Cirkulär biobaserad ekonomi

Lokal och cirkulär livsmedelskedja
Som landsbygdslän har Södermanland goda för-
utsättningar att producera och förädla många oli-
ka sorters livsmedel lokalt, vilket är en viktig ut-
vecklingskraft för länet. Livsmedelsproduktionen 
bör anpassas så att maten produceras där förut-
sättningarna är som bäst för respektive livsmedel. 
Det är också viktigt att minska klimatpåverkan 
när livsmedel förädlas och transporteras. En lokal 
livsmedelsförsörjning är även viktig för att stärka 
lokalsamhällets självförsörjning och beredskap. 
Södermanlands förutsättningar att producera och 
vidareförädla livsmedel beskrivs närmare i den re-
gionala livsmedelsstrategin.75

Minskad konsumtion av kött- 
och mejeriprodukter
En hållbar konsumtion av kött- och mejeriproduk-
ter är minst lika viktig som hållbar produktion av 
desamma. En minskad köttkonsumtion har stor 
betydelse för konsumtionens klimatpåverkan, då 
produktion av kött- och mejeriprodukter ger stora 
utsläpp av växthusgaser. Utsläppen kommer dels 
av metanutsläpp från idisslande kor och dels från 
odling av djurens foder. Å andra sidan finns ett vär-
de i att betande djur bidrar till biologisk mångfald. 
Med dessa faktorer sammanvägda finns möjligheter 
till positiv utveckling om vi kan minska den tota-
la mängden kött vi äter och samtidigt öka andelen 
svenskt naturbeteskött. I Södermanland finns även 
goda förutsättningar att välja viltkött, vilket ger läg-
re klimatpåverkan än kött från uppfödda djur.

Från fysiska produkter till digitala tjänster
Med mindre nyproduktion och mer återbruk skapas 
nya marknader och mötesplatser, där delandeeko-
nomi och tjänster är mer i fokus. Digitaliseringen 
bidrar också till att ersätta och samutnyttja fysiska 
produkter, vilket ger potential att minska miljöbe-
lastningen. Samtidigt finns utmaningar då digitali-
seringen också kräver energi. Det är därför viktigt 
att säkerställa att energin kommer från hållbara 

72 Läs mer om Stolt mat och märkningen här. 
73 Ekomatcentrum, 2019.
74 Upphandlingsmyndigheten, 2020.
75 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019b.
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energikällor samt att den digitala processindustrin 
placeras på platser där det inte råder effektbrist.

Vad behövs?
För att skapa en cirkulär biobaserad ekonomi i lä-
net är det nödvändigt att livsmedelsproduktionen 
utvecklas i enlighet med målen i den regionala 
livsmedelsstrategin. Vidare behövs ett ökat antal 
insatser för minskat matsvinn, minskade avfalls-
mängder, ökad insamling av matavfall samt ökad 
återanvändning och återvinning. Ytterligare exem-
pel på åtgärder är att främja samutnyttjande av va-
ror och tjänster på olika sätt.

Medvetna konsumenter
Som figur h visar, se Konsumtionsbaserade utsläpp, 
är utsläppen från importerade varor större än ut-
släppen inom Sverige (terretoriellt). Det betyder att 
det inte räcker med att minska utsläppen inom Sve-
rige, utan att konsumtionens utsläpp också måste 
minska. Länet har länge arbetat aktivt med hållbar 
matproduktion och konsumtion. Andra områden 
som hållbara transporter (minskade bil- och flygre-
sor) och hållbar konsumtion av produkter är svårare 
att styra eftersom de till stor del handlar om beteen-
deförändringar. 

En avgörande faktor för hållbar konsumtion är med-
vetna konsumenter, som ges förutsättningar och in-
citament att göra kloka val. Informationsspridning 
och regionala insatser för att stödja konsumenterna 
är viktiga verktyg för att öka denna medvetenhet. 
Utöver privatpersoner är myndigheter, kommuner 

och företag aktörer med stora möjligheter att mins-
ka sin klimatpåverkan genom medvetna energi- och 
klimatsmarta val vid upphandlingar och inköp.

Vad behövs?
Hållbarhetsfrågorna behöver lyftas upp tidigt i ut-
bildningen för barn och ungdomar, för att etablera 
hållbara vanor och beteenden. Konsumenter måste 
motiveras att göra klimatsmarta val som underlät-
tas av tydliga system, exempelvis märkning av livs-
medel och varor. 

Konsumtionen av livsmedel i länet bör utvecklas i 
riktning mot målen i den regionala livsmedelsstra-
tegin. Viktiga aspekter är exempelvis att öka med-
vetenheten hos konsumenten om vikten av livsmed-
lets ursprung, produktionssätt och öka kunskapen 
om växtbaserade alternativ i länets kommuner. 

Vad behövs?
• Skapa förutsättningar för cirkulär 
 livsmedelskedja.
• Öka återanvädning och återbruk, 
    exempelvis genom digitalisering.
• Minskad och omriktad konsumtion 
    av kött.
• Minska avfallet. 

Vad behövs?
• Märkning av livsmedel och varor.
• Ökad kunskap bland barn och unga om 

hållbar konsumtion.

Läs vidare
• Mätmetoder och indikatorer för att följa 

upp konsumtionens klimatpåverkan – 
Naturvårdsverket (2020)

• Regional livsmedelsstrategi för 
Södermanland 2019–2030-Tillsammans 
för en ökad livsmedelsproduktion! – 
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2019)

• Handlingsplan 2019–2021. Regional 
livsmedelsstrategi för Södermanlands län 
2019–2021. (2019)

• Upphandla med hänsyn till klimatet – 
Upphandlingsmyndigheten (2019)

• Hur kan jag minska min klimatpåverkan? – 
Naturvårdsverket (2019)

• Strategi för smart specialisering i 
Södermanland – Region Södermanland 
(2017)
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Varför är området viktigt?
Inrikes transporter står för nästan en tredjedel av 
Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.76 Adderat 
till detta har antalet utrikes flygresor per invånare 
mer än fördubblats sedan början av 1990-talet - idag 
står vårt flygande för lika stora utsläpp som all bil-
körning i Sverige.77

Att anpassa transportsektorn till klimatmålen inne-
bär en stor utmaning. Att förlita sig enbart på teknisk 
utveckling av fordon och drivmedel räcker inte för 
att nå målsättningarna. Det är därför av stor vikt att 
också arbeta för ett hållbart och transporteffektivt 
samhälle med en ökad användning av alternativa 
färdmedel. Ska det nationella målet om att minska 
transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 
2030 kunna nås, måste kraftfulla satsningar göras – 
bland annat åtgärder som ökar elektrifieringen och 
minskar biltrafiken med 30 procent till år 2030.78 

Förutsättningar och möjligheter i 
Södermanland 
Efter industrisektorn skapar resor och transporter 
de största utsläppen av koldioxid i Södermanland. 
Länets stora andel landsbygd, spridda bebyggelse 
och stora in- och utpendling medför ett omfattan-
de behov av persontransporter. Södermanland har 
generellt god tillgänglighet i transportsystemet 
genom förhållandevis korta restider till större be-
folkningscentra och arbetsmarknadsregioner i hela 
Stockholm-Mälarregionen och Östergötland. Dock 
är  möjligheterna att pendla med kollektivtrafik 
delvis begränsade. En förklaring till detta är bland 
annat den spridda bebyggelsen, som bidrar till låg 
turtäthet och långa restider i kollektivtrafiken inom 
vissa delar av länet.

Södermanland är också ett genomfartslän för god-
stransporter, med två europavägar, E4 respektive 
E20, som står för de största trafikflödena i länet. 
Fossilberoendet är idag stort – omkring 80 procent 
av fordonens energianvändning består av fossila 
drivmedel.79 Ska länets klimatmål om fossilobero-
ende fordonsflotta till 2030 samt netto-nollutsläpp 

till 2045 kunna nås, måste utsläppen från transport-
sektorn kraftigt reduceras. Järnvägens kapacitet för 
gods- och passagerartrafik har potential att utveck-
las framöver i och med utbyggnaden av Ostlänken.

I länet finns även två knutpunkter för flyg och sjö-
fart, Skavsta flygplats och Oxelösunds hamn. Skav-
sta är landets fjärde största flygplats. Tjänsteresor 
med flyg, konsumenteras fritidsresor och import via 
flyg bidrar till stora växthusgasutsläpp. Beräkningar 
på flygets klimatpåverkan tar dock endast hänsyn 
till hur mycket bränsle som förbrukats och vad det 
motsvarar i växthusgasutsläpp. Den såkallade hög-
höjdseffekten som uppstår vid förbränning på hög 
höjd (runt 8 000 meter) dubblerar klimatpåverkan 
jämfört med om förbränningen skett på marknivå 
men ingår alltså inte i beräkningarna.

Sjöfarten är också avgörande för att avlasta väg-
transporterna, men även sjöfarten drivs idag till stor 
del på fossila drivmedel. I Oxelösunds hamn pla-
neras en LNG80-anläggning för att minska använd-
ningen av tjockolja och diesel. På sikt behöver sjö-
farten energieffektiviseras, men framför allt måste 
förnybara drivmedel som flytande biogas (LBG) 
komma till, vilket skulle ytterligare öka efterfrågan 
på biogas i länet. 

Sammanräknat står inrikes- och utrikestransporter 
som passerar Södermanland (inklusive flyg och sjö-
fart) för 40 procent av länets utsläpp. 

Ostlänken har stor betydelse både nationellt och 
för Södermanland. Det är en viktig satsning för att 
öka transporteffektiviteten i länet och en insats för 
klimatomställningen när mer gods kan flyttas från 
vägarna och arbetspendling och resor blir mer att-
raktivt. I takt med urbaniseringen växer Söderman-
land vilket också ökar behovet av ny järnvägsinfra-
struktur.

I Södermanland finns en regional cykelstrategi från 
2012. Region Sörmland har i uppdrag att revidera 
strategin som förväntas antas i september 2020. Cy-

80 LNG är flytande naturgas. Naturgas är ett fossilt bränsle och består till störst del av metan. Det ger lägre utsläpp av koldioxid jämfört 
med andra fossila bränslen men det finns ändå risker för klimatpåverkan när naturgas används på grund av att det är svårt att förhin-
dra läckage av metan. Metan har en klimatpåverkan som är 25 gånger högre än koldioxid och läckage kan förta klimatfördelen med 
naturgas i jämförelse med till exempel bensin.
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kelstrategin fungerar som ett underlag för priorite-
ringar och utbyggnad av cykelvägar i regionen. Cy-
kelstrategins övergripande mål är att fler ska cykla 
för ett mer hållbart Sörmland. För att kunna följa 
hur det övergripande målet uppfylls finns åtta del-
mål. Arbetet med att uppfylla målen sker inom fyra 
strategiområden: Trafiksäkerhet och komfort, Till-
gänglighet och cykelvägnät, Utbildning, uppmunt-
ran och påverkan samt Miljö, hälsa och Jämlikhet.

Insatsområden
För Resor och transporter har följande två insats-
områden valts ut:

• Transporteffektivt samhälle
• Förnybara drivmedel

Transporteffektivt samhälle
Med ett transporteffektivt samhälle menas ett sam-
hälle där transportresurserna används effektivt och 
det är lätt att välja att åka kollektivt, gå eller cykla 
istället för att använda energiintensiva trafikslag 
som personbil, lastbil och flyg.  Samhällsplanering-
en spelar en central roll i det långsiktiga arbetet med 
att minska transportbehoven.

Godstransporter och samlad varudistribution
Godstransporter står för en väsentlig del av kom-
munernas transporter. För att energieffektivise-
ra godstransporterna och minska utsläppen är det 
viktigt med goda kopplingar mellan ruttoptimering 
och brukande av de olika trafikslagen. Klimatsmar-
ta gods- och varutransporter främjas bland annat 
genom ökad fyllnads-/beläggningsgrad samt att 
planera in strategiska noder där varutransporter kan 
samordnas. 

Hållbart resande
Majoriteten av arbetspendlingen i Södermanland 
sker idag med bil. Av alla resor gjorda i länet sker 
endast 10–15 procent med kollektivtrafik, att jäm-
föra med riksgenomsnittet på 25 procent. En ökad 
befolkning medför troligtvis fortsatt ökad pendling, 
såväl inom som utanför länets gränser. Det är viktigt 

att en sådan utveckling inte leder till ökade utsläpp 
av växthusgaser, varför arbete för minskat bilbero-
ende och ökad användning av kollektiva färdmedel 
och cykel är centralt. 

Nya tekniska lösningar som autonoma fordon, digi-
talisering och intelligenta transportsystem kan ock-
så i framtiden bidra till mer energieffektiva fordon 
och transporter. Digitaliseringen inom privat och 
offentlig sektor kan också bidra till ett mer trans-
porteffektivt samhälle genom att erbjuda digitala 
tjänster och öka antalet digitala möten. På landsbyg-
den är utmaningen kring bredbandsutbyggnad som 
störst, och för att stimulera denna krävs innovativt 
och metodiskt arbete i samarbete mellan offentliga 
och privata aktörer.  

Vad behövs?
I stort handlar det om att samhället planeras trans-
porteffektivt. Tillkommande bebyggelse och ex-
ploatering bör ske i stråk med kollektivtrafik och 
nära hållplatser eller stationer. För att uppnå ett 
transporteffektivt län krävs att samhällsplanerare, 
beslutsfattare och samhällsmedborgare fattar med-
vetna beslut för att minska användningen av energi-
intensiva trafikslag.

Exempelvis behöver antalet tjänsteresor minska och 
ersättas av webbmöten och ökat arbete hemifrån. 
Detta kan möjliggöras med hjälp av bredbandsut-
byggnad, vilket är en ständigt pågående utveckling. 
Arbetsgivaren spelar en central roll i att möjliggöra 
digitala möten. Det behövs resepolicies (exempelvis 
gröna reseplaner) som tillåter hemarbete och digita-
la möten, IT-system som underlättar och att arbets-
givaren tydliggör att ett hållbart resande är viktigt 
och har en tillåtande inställning till hemarbete och 
digitala möten. System för samåkning och bilpooler 
bör utvecklas i ett nästa steg.

Ett ökat bruk av kollektivtrafik, gång och cykel be-
hövs i länet. Detta behöver åstadkommas på flera 
sätt genom till exempel påverkansåtgärder och in-
frastrukturåtgärder, både fysiska och digitala, samt 
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informationskampanjer. Ett exempel är att lägga en 
grund för goda resvanor hos barn och ungdomar ge-
nom ett aktivt arbete i länets skolor.

Pendling med andra alternativ än bil behöver under-
lättas genom förbättrade pendlingsmöjligheter med 
kollektivtrafik, exempelvis genom attraktiva bytes-
punkter med bil- och cykelparkeringar där man på 
ett tryggt och säkert sätt kan byta mellan samtliga 
trafikslag. Även fortsättningsvis behövs en fortsatt 
utveckling av starka kollektivtrafikstråk med ökat 
antal avgångar, fler och bättre placerade hållplat-
ser och åtgärder för prioritering av kollektivtra-
fiken framför personbilstrafiken, där exempelvis 
prioritering av busstrafik i trafiksignaler kan vara 
en av åtgärderna. Länets cykelstrategi behöver im-
plementeras och användas för att lyfta upp cykelns 
roll i trafiken. Gång-, cykel- och kollektivtrafik kan 
samverka som delar i ett kombinationsresande ur ett 
”helaresan”- perspektiv. 

Utöver förbättrad infrastruktur behöver länet också 
verka för en beteendeförändring hos resenärerna. 
Region Sörmland har tagit fram en verktygslåda för 
hållbart resande med flera förslag på mjuka styr-
medel. Bland dessa finns prova-på-reskort, förslag 
på förmånscykel för anställda och cykelkurser för 
vuxna.  

Förnybara drivmedel
Södermanland har stor potential att producera bi-
odrivmedel. I Regional plan för infrastruktur för el-
fordon och förnybara drivmedel – Södermanlands 
län finns fördjupad information och strategier för 
hur etablering av publik infrastruktur för förnyba-
ra drivmedel kan ske i länet. I planen presenteras 
en drivmedelsstrategi som ska verka vägledande 
för offentliga aktörer i länet. Drivmedelsstrategin 
pekar ut en tydlig och långsiktig inriktning, vilket 
underlättar näringslivets satsningar på ökad pro-
duktion av förnybara drivmedel och ökad utbygg-
nad av infrastruktur. Att utveckla tillgänglighet till 
förnybara drivmedel i både stad och landsbygd är 
viktigt för länets omställning till en fossiloberoende 
fordonsflotta. Även det stora godstransportarbetet i 
länet ställer krav på god tillgänglighet till förnybara 
drivmedel.

Inget enskilt förnybart drivmedel kan uppfylla hela 
fordonsflottans behov. Därför krävs att man arbetar 
med flera olika förnybara drivmedel (inklusive el) 
parallellt, för att klara övergången till en fossilobe-
roende fordonsflotta. Helhetssyn och samordning 
med utgångspunkten att använda respektive driv-
medel där förutsättningarna är som bäst, och där de 
gör störst samhällsekonomisk nytta, är därmed cen-
tralt. Därför är det viktigt att omställningsarbetet 
utgår ifrån ett helhetsperspektiv, där de förnybara 
alternativens hela livscykel beaktas och att hänsyn 
även tas till andra samhällsmål, exempelvis de na-
tionella miljömålen och regionala utvecklingsmål.

I Regional plan för infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel – Södermanlands län har ut-
vecklingen av Södermanlands läns transportsektor 
prognostiserats i fyra olika scenarier, baserade på 
olika kunskapsunderlag Dels om potential för ökad 
biodrivmedelsproduktion, dels för elektrifiering av 
transportsektorn. I samtliga scenarier är det tydligt 
att Södermanlands län inte kan nå målet om 70 pro-
cents reduktion av koldioxid enbart genom att ställa 
om till förnybara drivmedel. Det behövs även ener-

Vad behövs?
• Ersätta tjänsteresor med digitala möten.
• Öka gång, cykel och kollektivtrafik. 
• System för samåkning och bilpooler.
• ”Helaresan”-perspektiv för att möjliggöra 

flera transportslag inom en resa.
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gieffektivare fordon och ett mer hållbart och trans-
porteffektivt samhälle. 

Södermanland har potential att producera cirka 1 
100 GWh biodrivmedel, varav nästan 500 GWh 
biogas (att jämföra med de ca 50 GWh biogas som 
produceras i dag). Elektrifiering av transportsek-
torn utvecklas ständigt, i slutet av 2018 fanns nästan 
130 publika laddpunkter Södermanlands län. Ut-
byggnaden av laddinfrastruktur sammanfaller med 
de utmaningar i elnäten som beskrivs under fokuss-
området Hållbara energisystem. En väl genomtänkt 
utbyggnad av laddinfrastrukturen blir därför viktig. 
I framtiden blir det allt viktigare med innovativa 
lösningar för att tillvarata den eleffekt samhället 
har att tillgå. När det gäller elfordonsutvecklingen 
kan det rent konkret handla om att utnyttja effekten 
smartare, till exempel genom att ladda batterier på 
tider då eleffekten inte är fullt utnyttjad.

Vad behövs?
För att uppnå en ökad andel förnybara drivmedel 
krävs att infrastruktur för ladd- och tankstationer 
utvecklas i linje med länets handlingsplan Regional 
plan för infrastruktur för elfordon och förnybara 
drivmedel – Södermanlands län.81. 

Planen presenterar en drivmedelsstrategi. Strategin 
pekar särskilt ut el (inklusive vätgas) och biogas 
som viktiga för länet och etanol i andrahand. El och 
biogas hamnar högst upp i prioritetsordningen då 
dessa drivmedel är de drivmedel som bäst samman-
faller med regionalt uppsatta mål. El och biogas är 
även de drivmedel som produceras lokalt och som 
det finns goda förutsättningar för att öka produk-
tionen av utifrån de regionala aktörernas rådighet.

Biogas
Södermanland har som tidigare nämnts mycket hög 
potential att öka biogasproduktionen. För att ska-
pa incitament krävs större efterfrågan. I Regional 
plan för infrastruktur för elfordon och förnybara 
drivmedel – Södermanlands län understryks vikten 
av kollektivtrafikens roll i detta. Kollektivtrafiken 
utgör en viktig drivkraft i utvecklingen av produk-
tion av förnybara drivmedel samt etablering av ny 
infrastruktur för förnybara drivmedel. Detta illus-
trerasbland annat av erfarenheter från kollektivtra-
fikens biogasanvändning, som initierat etableringen 
av publika tankstationer för biogas i Sverige som nu 
vidareutvecklas av privata aktörer.

Majoriteten av de produktionsanläggningar för bio-
gas som finns i Sverige idag har kommit till stånd 
tack vare en stor och långsiktig efterfrågan på bio-
gas från kollektivtrafiken. Utan stora, stabila och 
långsiktiga kunder är det svårt att göra investering-
ar i nyproduktion av förnybara drivmedel i regio-
nen. Kostnaden för gastankställen är betydligt lägre 
när infrastrukturkostnaden kan delas med en depå 
för kollektivtrafiken. Val av drivmedel inom kollek-
tivtrafiken har därmed stor inverkan på potentialen 
för och kostnadseffektiviteten i etablering av infra-
struktur för förnybara alternativ i länet.

Vad behövs?
• Öka produktionen av biogas i länet. 
• Öka efterfrågan av förnybara drivmedel, 

använd kollektivtrafiken.
• Implementera förslagen i Regional 

plan för infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel – Södermanlands 
län.

80 Länsstyrelsen i Södermanland, 2019.
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Elektrifiering
Enligt samma princip som för biogas kan nätför-
stärkningar i anslutning till elbussdepåer få bety-
delse för utbyggnaden av snabbladdning för andra 
fordon (till exempel personbilar och lastbilar) och 
nyttjande av vätgas inom kollektivtrafiken kan få 
betydelse för utbyggnaden av publika tankstationer 
för vätgas.

Personbilar bedöms vara det transportslag som i 
särklass störst utsträckning elektrifierats fram till 
2030 då de ofta nyttjas för transporter som lämpar 
sig särskilt väl för batteridrift, nämligen relativt 
korta dagliga regelbundna körsträckor med låg be-
lastning och långa tidsperioder då fordonet står stil-
la och kan ladda med låg effekt. I Södermanlands 
län fanns det i slutet av 2018 cirka 1 030 laddbara 
personbilar. Antalet laddbara fordon 2020 har upp-
skattats genom att extrapolera de senaste fem årens 
positiva utveckling med ett andragradspolynom vil-
ket ger cirka 2 000 laddbara fordon år 2020.

Läs vidare
• Regional cykelstrategi för Sörmland - En 

regional strategi och cykelvägsplan för att 
stärka aktivt resande och hållbar mobilitet 
REMISSVERSION 2020 Region Sörmland 
(2020)

• Om Ostlänken – Trafikverket (2020)
• Verktygslåda för åtgärder inom hållbart 

resande – Region Sörmland och 
Sörmlandstrafiken (2020)Regional 
plan för infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel – Södermanlands län, 
remissversion (2019)

• Länsplan för regional transportinfrastruktur 
för Södermanlands län 2018–2029 

    Region Sörmland (2018)
• Södermanlands regionala 

trafikförsörjningsprogram – 
Kommunalförbundet Södermanlands 
Kollektivtrafikmyndighet (2017)

• Regional cykelstrategi för Sörmland (2012)
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KS §             Dnr KK19/547 
 
Utbyggnad av gator och VA inom Björshult industriområde (södra 
sidan om Björshultsvägen) 
 
Det är stor efterfrågan på mark för verksamheter i Nyköpings kommun och 
därför föreslås en fortsatt exploatering av Björshult industriområde i enlighet 
med den aktuella detaljplanen, P16-3 som antogs 2015. Syftet med 
detaljplanen är att skapa förutsättningar för utvidgning av det befintliga 
planområdet med nya industritomter.  
Huvudprojektet leds av Mark- och exploateringsenheten som samordnar och 
koordinerar samtliga delprojekt, varav byggnation av gator och VA är ett, 
inom detaljplaneområdet. 
 
Enligt Kommunstyrelsens beslut 2019-09-09 (KS § 215 Dnr19/547) har nu 
Tekniska divisionen, som ett delprojekt under huvudprojektet Björshult 
exploateringsprojekt, slutfört projektering och upphandling av utbyggnad av 
gata och de allmänna VA-anläggningarna för den södra sidan om 
Björshultsvägen (Returvägen).  
 
Då Renhållningen, Tekniska divisionen, har uttryckt behov av yta med 
anledning av kommande sluttäckning kan behov av utbyggnad bli aktuell på 
norra sidan av Björshultsvägen. En utredning pågår och fortsatt arbetet med 
upphandling på norra sidan har stoppats tills att utredningen är klar. Projektet 
delas därför fortsättningsvis in i två delar med en reviderad kalkyl för den 
södra delen enligt tabellen nedan. 
 
Utifrån inkomna anbud har en anbudsbaserad kalkyl tagits fram för 
genomförandet av den södra delen. Kalkylen anger en byggkostnad 11,7 
mnkr för utbyggnaden varav 6,7 mnkr för VA-anläggningarna. Kalkylerad 
total intäkt för södra delen är ca 26 mnkr baserad på försäljning av 
industritomter. 
Kostnadsfördelningen är baserad på beräknad försäljningsyta där södra 
delen utgör 40 % och norra delen 60% av totalytan. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna reviderad budget, 
 
att uppdra till Tekniska Divisionen, som delprojekt, att bygga ut Returvägen 
och de allmänna VA-anläggningar på den södra sidan om Björshultsvägen, 
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att anvisa 11,7 mnkr till Tekniska divisionen för genomförandet av 
byggnation, 
 
att finansiera investeringen inom exploatering med medel från sålda 
exploateringsfastigheter, samt 
 
att investeringens kapitaltjänstkostnader inarbetas i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens driftbudget. 
 
Beslut till: 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnad 
Tekniska divisionen 
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Genomförande av gator och VA inom Björshult 
industriområde (södra sidan om Björshultsvägen) 

Bakgrund 
Det är stor efterfrågan på mark för verksamheter i Nyköpings kommun och 
därför föreslås en fortsatt exploatering av Björshult industriområde i enlighet 
med den aktuella detaljplanen, P16-3 som antogs 2015.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utvidgning av det 
befintliga planområdet med nya industritomter.  
 
Huvudprojektet leds av Mark- och exploateringsenheten som samordnar och 
koordinerar samtliga delprojekt, varav byggnation av gator och VA är ett, inom 
detaljplaneområdet. 
 
Enligt Kommunstyrelsens beslut 2019-09-09 (KS § 215 Dnr19/547) har nu 
Tekniska divisionen, som ett delprojekt under huvudprojektet Björshult 
exploateringsprojekt, slutfört projektering och upphandling av utbyggnad av 
gata och de allmänna VA-anläggningarna för den södra sidan om 
Björshultsvägen (Returvägen).  
 

 
Figur 1: Björshults industriområde 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna reviderad budget enligt ovan, 

att uppdra till Tekniska Divisionen, som delprojekt, att bygga ut Returvägen 
och de allmänna VA-anläggningar på den södra sidan om Björshultsvägen, 

att anvisa 11,7 mnkr till Tekniska divisionen för genomförandet av byggnation, 

att finansiera investeringen inom exploatering med medel från sålda 
exploateringsfastigheter, samt 

att investeringens kapitaltjänstkostnader inarbetas i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens driftbudget. 

 

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
  

 Kent Nyman 
 Divisionschef Tekniska divisionen 

 
 
Anna Selander 
Samhällsbyggnadschef 
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KS §             Dnr KK20/372 
 
Svar på nämndinitiativ för att stötta det lokala föreningslivet 
 
Nämndinitiativet inlämnades av Anna af Sillén (M), Petter Söderblom (M) och 
Tommy Jonsson (M) vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-01. 
Initiativet tar upp att kommunen behöver säkra att det stöd 
 
som ges till föreningarna är så relevant och välriktat som möjligt, särskilt 
kopplat till corona-pandemin. Därför föreslår initiativtagarna att en översyn av 
riktlinjer för föreningsstödet görs, samt att förslag till nya riktlinjer ska vara 
klart i september. Utöver detta föreslås att föreningar som hyr lokaler av 
kommunen får en hyresfri period 1 juni- 30 augusti, att föreningar som erhållit 
stöd för 2020 men som inte kunnat genomföra sin verksamhet på grund av 
Corona ska inte bli återbetalningsskyldiga, samt att bidrag för 2021 ska 
baseras på den verksamhet som genomfördes under år 2019 och inte år 
2020. 
 
Kultur och fritidsnämnden har yttrat sig över förslagen vid sitt sammanträde 
2020-09-09.  
 
Kultur- och fritidsnämnden anser det viktigt att i högsta möjliga mån hålla fast 
vid antagna riktlinjer, med grundtanke att kommunen ska nyttja den struktur 
som man normalt arbetar utifrån även i tider av kris av bl.a. tydlighetsskäl.  
Vidare har stödpaketet som framtagits haft inriktningen att försöka vara så 
träffsäkert som möjligt, det vill säga att de föreningar som drabbats mest ska 
vara de som kan ges möjlighet att få extra stöd. Generella stödåtgärder 
riskerar att minska träffsäkerheten. Ett exempel är hyresfri period som i och 
för sig kan hjälpa ett antal hårt drabbade föreningar samtidigt som hyresfritt 
kan ges till föreningar vilka inte alls drabbats av Corona-pandemin. Förslaget 
från initiativtagarna anser nämnden är lovvärt men blir i detta fall inte 
träffsäkert.  
 
Förslaget; att föreningar som erhållit stöd för 2020 men som inte kunnat 
genomföra sin verksamhet på grund av Corona inte ska bli 
återbetalningsskyldiga delas av Kultur- och fritidsnämnden som grundprincip 
och nämnden menar att detta förhållningssätt inryms i nuvarande riktlinjer för 
föreningsbidrag. Det handlar återigen om trovärdighet och tydlighet gentemot 
föreningslivet och att hålla fast vid antagna riktlinjer.  
Slutligen föreslår initiativtagarna att bidrag för 2021 ska baseras på den 
verksamhet som genomfördes under 2019 och inte år 2020. Förslaget i detta 
fall är synonymt med gällande ordning, det vill säga att bidragen för 2021 
baseras på verksamhet 2019. 
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I övrigt nämner Kultur- och fritidsnämnden att Nyköpings kommun har tagit 
fram ett stödpaket som nämnden mfl arbetar utifrån. Situationen för flera 
föreningar är dock ansträngd och nämnden bedömer därmed att det är 
sannolikt att flera åtgärder kan bli aktuella framledes. Sammantaget ser 
Kultur- och fritidsnämnden positivt på initiativet och syftet med detsamma, 
det vill säga att stötta civilsamhället för att upprätthålla så många goda 
insatser som möjligt för att stärka folkhälsan och skapa meningsfull fritid för 
barn och unga. Kommunens framtagna stödpaket har träffsäkerhet och 
innebär hushållsamhet med de ekonomiska resurser vi har till förfogande i 
dessa tider, samtidigt som det stödjer civilsamhället på ett konstruktivt sätt. 
 
Förslag 
Kommunledningskansliet föreslår att kommunstyrelsen avslår 
nämndinitiativet med hänvisning till pågående arbete baserat på kommunens 
stödpaket samt nuvarande riktlinjer gällande föreningsstöd. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå nämndinitiativet, samt  
 
att anse nämndinitiativet besvarat. 
 
Beslut till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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2020-09-23 

Slutligen föreslår initiativtagarna att bidrag för 2021 ska baseras på den 
verksamhet som genomfördes under 2019 och inte år 2020. Förslaget i detta 
fall är synonymt med gällande ordning, det vill säga att bidragen för 2021 
baseras på verksamhet 2019. 
 
I övrigt nämner Kultur- och fritidsnämnden att Nyköpings kommun har tagit 
fram ett stödpaket som nämnden mfl arbetar utifrån. Situationen för flera 
föreningar är dock ansträngd och nämnden bedömer därmed att det är 
sannolikt att flera åtgärder kan bli aktuella framledes. Sammantaget ser Kultur- 
och fritidsnämnden positivt på initiativet och syftet med detsamma, det vill 
säga att stötta civilsamhället för att upprätthålla så många goda insatser som 
möjligt för att stärka folkhälsan och skapa meningsfull fritid för barn och unga. 
Kommunens framtagna stödpaket har träffsäkerhet och innebär hushållsamhet 
med de ekonomiska resurser vi har till förfogande i dessa tider, samtidigt som 
det stödjer civilsamhället på ett konstruktivt sätt. 
 

Förslag 

Kommunledningskansliet föreslår att kommunstyrelsen avslår nämndinitiativet 

med hänvisning till pågående arbete baserat på kommunens stödpaket samt 

nuvarande riktlinjer gällande föreningsstöd. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå nämndinitiativet, samt  

att anse nämndinitiativet besvarat. 

 

  

Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

 Solweig Eriksson Kurg 

 tf Beställarchef 

 

Beslut till: 

Kultur- och fritidsnämnden  

Initiativtagarna 

 

 

 













 
Nämndinitiativ 
Förslag för att stötta vårt lokala föreningsliv 
1 juni 2020, Nyköping 
 
Corona-pandemin har snabbt och kraftfullt förändrat vårt samhälle. 
Smittbekämpningen och dess restriktioner har fått stora konsekvenser för 
många, så även för den idéella sektorn och föreningslivet. Kommunen behöver 
vidta åtgärder för att stötta civilsamhället. 
 
Ett starkt och aktivt föreningsliv är viktigt för Nyköping. Många värdefulla insatser 
görs för att skapa såväl mervärden som nödvändiga insatser för Nyköpings invånare  
såväl unga som äldre. 
 
I ett läge där vi vet att arbetslösheten ökar, och kommer fortsätta öka, och 
ovissheten för många medborgare kommer bli väldigt jobbig är det viktigt att 
upprätthålla så många goda insatser som möjligt för att stärka folkhälsa och skapa 
meningsfull fritid för barn och unga. 
 
Nya tider medför nya utmaningar och kommunen behöver säkra att det stöd 
som ges till föreningarna är så relevant och välriktat som möjligt. Därför 
föreslår vi: 
 
att:  en översyn av riktlinjer för föreningsstödet görs. Syftet med översynen är att 

anpassa dessa till det nya läget vi har i och med Corona. 
 
att: förslag till nya riktlinjer ska vara klart i september. 
 
Vidare föreslår vi också att följande akuta åtgärder bör vidtas: 
 
att: föreningar som hyr lokaler av kommunen får en hyresfri period 1 juni- 30 augusti. 

Föreningar som äger eller hyr av privata fastighetsvärdar kan ansöka om höjt bidrag. 
 
att: föreningar som erhållit stöd för 2020 men som inte kunnat genomföra sin 

verksamhet på grund av Corona ska inte bli återbetalningsskyldiga. 
 
att: bidrag för 2021 ska baseras på den verksamhet som genomfördes under år 2019 och 

inte år 2020. 
	
	
Anna af Sillén (M)  Petter Söderblom (M)  Tommy Jonsson (M)  
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KS §             Dnr KK20/561 
 
Val av ny ledamot till kommunstyrelsens näringslivsutskott 
 
Kommunstyrelsens näringslivsutskott har bl.a. till uppgift att följa kommunens 
strukturella arbete med näringslivsfrågor, att utgöra politisk styrgrupp för 
kommunens arbete med verkställandet av näringslivsstrategi samt 
besöksnäringsstrategi, samt att följa upp inköps- och upphandlingsarbetet i 
kommunen med mera.  
 
Liberalerna har inkommit med förslag att befintlig ledamot Patrik Ivarsson (L) 
ska ersättas av Sofia Hallgren Remnert (L).  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Sofia Hallgren Remnert (L) till ny ledamot i Kommunstyrelsens 
näringslivsutskott, istället för Patrik Ivarsson (L).   
 
Beslut till 
Sofia Hallgren Remnert 
Tromanansvarig 
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Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

 Jenny Åtegård 

 tf kanslichef 

 

Beslut till: 

Sofia Hallgren Remnert 

Tromanansvarig 
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KS §             Dnr KK18/205 
 
Svar på medborgarförslag att anställa en medicinskt ansvarig 
rehabiliterare (MAR) 
 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-
10. Förslaget motiveras med att det skulle öka förmågan, självständigheten 
och livskvalitén hos kommunens invånare samt att personal skulle kunna 
arbeta mer effektivt och patientsäkert. Förslagsställaren nämner att forskning 
visar att en MAR långsiktigt har ekonomiska vinster.  
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig i ärendet.  
 
I kommunen finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i enlighet med 
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). MAS ansvarar bland annat för att 
utöva tillsyn i syfte att säkerställa att vård och omsorg om äldre samt 
personer med funktionsnedsättning är god och säker samt utförs enligt 
gällande lagar och föreskrifter. MAS är en viktig kompetens i externa och 
länsgemensamma samverkansforum samt i krisledningsarbete med mera. 
För verksamheter som jobbar med rehabilitering är det möjligt att istället ha 
en specifik arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast som är medicinskt 
ansvarig inom verksamhetsområdet rehabilitering (MAR), som ett 
komplement till MAS. 
 
Nyköpings kommun delar bilden av att en medicinskt ansvarig rehabiliterare 
skulle vara positivt för brukare inom omsorgen, och att det förebyggande 
respektive rehabiliterande förhållningssättet ger både höjd livskvalitet för 
individen och sänkta kostnader för kommunen. På uppdrag av Vård- och 
omsorgsnämnden ska det genomföras en rekrytering av ytterligare en MAS. 
Enligt kravspecifikationen i rekryteringen ska den person som anställs även 
kunna ta MAR-rollen. Då arbete pågår i syfte att det ska finnas en person 
anställd i kommunen som delvis kan inneha en roll som medicinskt ansvarig 
rehabiliterare föreslås att medborgarförslaget bifalles. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bifalla medborgarförslaget, samt 
 
att därmed anse det besvarat.  
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KS §             Dnr KK18/205 
 
Beslut till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Vård- och omsorgsnämnden 
 
  



 
Kommunledningskansliet, 
Sekretariat 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-09-21 

Dnr 
KK18/205 

   
   
  
 
 
 
 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 anställa en 

medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR) 

Bakgrund 

Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-

10. Förslaget motiveras med att det skulle öka förmågan, självständigheten 

och livskvalitén hos kommunens invånare samt att personal skulle kunna 

arbeta mer effektivt och patientsäkert. Förslagsställaren nämner att forskning 

visar att en MAR långsiktigt har ekonomiska vinster.  

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig i ärendet.  

I kommunen finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i enlighet med 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). MAS ansvarar bland annat för att utöva 

tillsyn i syfte att säkerställa att vård och omsorg om äldre samt personer med 

funktionsnedsättning är god och säker samt utförs enligt gällande lagar och 

föreskrifter. MAS är en viktig kompetens i externa och länsgemensamma 

samverkansforum samt i krisledningsarbete med mera. För verksamheter som 

jobbar med rehabilitering är det möjligt att istället ha en specifik 

arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast som är medicinskt ansvarig 

inom verksamhetsområdet rehabilitering (MAR), som ett komplement till MAS. 

Nyköpings kommun delar bilden av att en medicinskt ansvarig rehabiliterare 

skulle vara positivt för brukare inom omsorgen, och att det förebyggande 

respektive rehabiliterande förhållningssättet ger både höjd livskvalitet för 

individen och sänkta kostnader för kommunen. På uppdrag av Vård- och 

omsorgsnämnden ska det genomföras en rekrytering av ytterligare en MAS. 

Enligt kravspecifikationen i rekryteringen ska den person som anställs även 

kunna ta MAR-rollen. Då arbete pågår i syfte att det ska finnas en person 

anställd i kommunen som delvis kan inneha en roll som medicinskt ansvarig 

rehabiliterare föreslås att medborgarförslaget bifalles.  
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Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat.  

 

 

Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

 Solweig Eriksson Kurg 

 tf Beställarchef 

 

Beslut till: 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige för kännedom 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

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.   

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 







  Yttrande Dnr 
 VON20/49 

Vård- och omsorgsnämnden Datum  
Marie Johnsson 2020-04-27  

 
 

Kommunstyrelsen 

 

 

   

 

 

 
Postadress 
Nyköpings kommun 
Vård- och omsorgsnämnden 
611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 
 
 

Tfn  
E-post marie.johnsson.1@nykoping.se 
 

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

 

Yttrande avseende medborgarförslag om att 
anställa en MAR (medicinskt ansvarig för 
rehabilitering) 
Vård- och omsorgsnämnden har fått ett medborgarförslag på remiss. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen ska anställa en MAR, d v s en person 
med det medicinska ansvaret för rehabilitering. 

Nämnden håller med förslagsställaren om vikten av MAR-funktionen och att 
det förebyggande respektive rehabiliterande förhållningssättet ger både höjd 
livskvalitet för individen och sänkta kostnader för kommunen. Därför kommer 
det att vara en central ingrediens i arbetsprocesserna inom Division Social 
omsorg (DSO). 

Idag har DSO en MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) anställd, men på 
uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden kommer rekrytering av ytterligare en 
att genomföras under året. Enligt kravspecifikationen i rekryteringen, ska den 
person som anställs även kunna ta MAR-rollen. 

 

     

 
 

Sofia Amloh  

Ordförande   
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KS §             Dnr KK18/506 
 
Svar på medborgarförslag att ändra befintliga regler för förskola 
Medborgarförslaget väcktes av kommunfullmäktige 2018-09-11. Reglerna 
som medborgarförslaget önskar ändra avser att utöka max tid / vecka för 
barn med arbetande vårdnadshavare, att slopa sänkning av barnets 
förskoletid till 20 timmar/vecka när vårdnadshavare är föräldraledig eller 
arbetslös, att slopa sänkning av barnets förskoletid till 15 timmar/vecka under 
lov, samt att slopa att barnet är tvungen att vara hemma om vårdnadshavare 
tar semesterdag. Förslaget motiveras med att ge medborgare större 
utrymme för att själva bestämma hur mycket ens barn behöver förskola, 
samt att förskolan är en viktig pusselbit för barn kopplat till inlärning med 
mera.  
Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig över förslaget. Av yttrandet 
framgår att erbjudande av plats i förskola regleras i Skollag 8 kap 3–7 §§. 
Nyköpings kommun har utifrån skollagen tagit fram ”Riktlinje för placering i 
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet”. Syftet med riktlinjen 
är att göra en lokal tolkning av skollagen avseende placering i förskola. 
Nyköping har en högre ambitionsnivå än skollagen föreskriver, här har tex 
barn till arbetslösa och föräldralediga rätt till förskola 20 timmar per vecka 
medan skollagen reglerar minst 15 timmar per vecka.  
 
Utgångspunkten i riktlinjen är att med barnets bästa i fokus erbjuda en god 
service i relation till de krav som ställs via lagstiftningen. Kontinuitet, trygghet 
och närhet är exempel på faktorer som har en avgörande betydelse för 
barnet i samband med en placering. 
 
Med den vistelsetid som erbjuds i Nyköpings kommun är bedömningen att vi 
uppfyller skollagens skrivning av utbildningens syfte: ”Förskolan ska 
stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 
omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 
behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.  
Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och 
förbereda barnen för fortsatt utbildning.” 
 
Sammanfattningsvis noterar Barn- och ungdomsnämnden att det inte finns 
någon maxtid för ett barns vistelse, utan ett barns vistelsetid grundar sig på 
den tid som går åt för att vårdnadshavare ska kunna förvärvsarbeta/studera. 
Under lov erbjuds barn till föräldraledig eller arbetslös vårdnadshavare den 
vistelsetid på 15 timmar/vecka som regleras i skollagen. När det inte är lov 
erbjuder Nyköpings kommun en högre nivå av vistelsetid än vad skollagen 
föreskriver.  
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KS §             Dnr KK18/506 
 
Samt att då vårdnadshavare har semester anses vårdnadshavaren vara 
ledig och förväntas därmed uppfylla sitt ansvar som vårdnadshavare.  
 
Förslag 
Utifrån nämndens yttrande där bakgrunden till nuvarande riktlinjer framgår 
bedömer kommunen att det inte är aktuellt att ändra reglerna på det vis 
förslagsställaren önskar, och därmed föreslår kommunledningskansliet att 
medborgarförslaget avslås.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget, samt 
 
att därmed anse det besvarat.  
 
Beslut till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Barn- och ungdomsnämnden 
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Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda 

barnen för fortsatt utbildning.” 

Sammanfattningsvis noterar Barn- och ungdomsnämnden att det inte finns 

någon maxtid för ett barns vistelse, utan ett barns vistelsetid grundar sig på 

den tid som går åt för att vårdnadshavare ska kunna förvärvsarbeta/studera. 

Under lov erbjuds barn till föräldraledig eller arbetslös vårdnadshavare den 

vistelsetid på 15 timmar/vecka som regleras i skollagen. När det inte är lov 

erbjuder Nyköpings kommun en högre nivå av vistelsetid än vad skollagen 

föreskriver. Samt att då vårdnadshavare har semester anses vårdnadshavaren 

vara ledig och förväntas därmed uppfylla sitt ansvar som vårdnadshavare.  

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. 

☐  Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt 

prövningen.  

Förslag 
Utifrån nämndens yttrande där bakgrunden till nuvarande riktlinjer framgår 

bedömer kommunen att det inte är aktuellt att ändra reglerna på det vis 

förslagsställaren önskar, och därmed föreslår kommunledningskansliet att 

medborgarförslaget avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat.  

 

  

Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

 Solweig Eriksson Kurg 

 tf Beställarchef 
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Beslut till: 

Kommunfullmäktige för kännedom 

Förslagsställaren 

Barn- och ungdomsnämnden 

 



MÖTESPROTOKOLL
Barn- och ungdomsnämnden Mötesdatum

2019-03-19

Sekreterare ................................................ Paragrafer §31
Hannes Holmberg

Ordförande ................................................       
Anders Eriksson

Underskrifter

Justerande ................................................       
Petter Söderblom

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-19 Sista dag för överklagande 2019-04-18

Datum för anslags uppsättande 2019-03-28 Datum för anslags nedtagande 2019-04-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskansliet

................................................Underskrift

Hannes Holmberg

Plats och tid Stadshuset, sal B kl. 13:30-16:00  

Ledamöter och ersättare
Beslutande Anders Eriksson (C) (ordförande)

Carina Wallin (S) (vice ordförande)
Petter Söderblom (M) (2:e vice ordförande)
Håkan Sipos (S)
Lilliane Wirström (S)
Torbjörn Kock (S)
Nadim Hassen (MP)
Madelaine Clason Laxmi (M)
Josefine Boberg (KD)
Jessica Johansson (L)
Bo Österberg (SD)

Ersättare Emma Mellberg (S)
Elisabeth Sandberg (C)
Jonas Carlsson Malm (M)
Kerstin Windisch (M)
Maud Wachtmeister (KD)
Carolina Björkman (L)
Sara Lejonklou (SD)
Johannes Andersson (V)
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Övriga närvarande Tina Kraft (Sakkunnig tjänsteman)
Hélène Böklin Jonsson (Sakkunnig tjänsteman)
Torbjörn Ekman (Sakkunnig tjänsteman)
Ewa Björnfoth (Utbildningschef förskola)
Julia Zetterstrand (Administrativ chef)
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§ 31

Yttrande avseende medborgarförslag ”Justera befintliga 
regler för förskola” 
(BUN18/103)

Ärende i korthet  

Medborgarförslaget efterlyser generösare regler för barns vistelse i förskola i 
Nyköpings kommun. Nyköping har en högre ambitionsnivå än skollagen föreskriver, 
här har barn till arbetslösa och föräldralediga rätt till förskola 20 timmar per vecka, 
skollagen reglerar minst 15 timmar per vecka. Med den generösa vistelsetid som 
erbjuds i Nyköpings kommun uppfyller vi skollagens skrivning av utbildningens 
syfte.

Medborgarförslaget är formulerat i fyra punkter som i yttrandet kommenteras var för 
sig.

  

Inlägg i ärendet görs av Bo Österberg (SD), Anders Eriksson (C) och Petter 
Söderblom (M).

Särskilt yttrande lämnas skriftligen av Petter Söderblom (M), Madelaine Clason 
Laxmi (M), Jessica Johansson (L), Josefine Boberg (KD), Kerstin Windisch (M), 
Jonas Carlsson Malm (M), Maud Wachtmeister (KD) och Caroline Björkman (L).

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar

att anta yttrande avseende medborgarförslag att justera befintliga regler för förskola, 
enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-02-15.

Bilagor:

Särskilt yttrande

Expedieras till 

Kommunstyrelsen

Page 3 of 5
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Yttrande Dnr 
BUN18/103

Beställarkontor Datum
Helene Böklin Jonsson

Kommunstyrelsen

  

Postadress
Nyköpings kommun
Beställarkontor
611 83  NYKÖPING

Besöksadress Tfn 0155-248641
E-post 
helene.boklin.jonsson@nykoping.se

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

Yttrande avseende medborgarförslag ”Justera 
befintliga regler för förskola”

Erbjudande av plats i förskola regleras i Skollag 8 kap 3–7 §§. Nyköpings 
kommun har utifrån skollagen tagit fram ”Riktlinje för placering i förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet”. Syftet med riktlinjen är att göra 
en lokal och övergripande tolkning av skollag, avseende placering i förskola. 
Nyköping har en högre ambitionsnivå än skollagen föreskriver, här har barn till 
arbetslösa och föräldralediga rätt till förskola 20 timmar per vecka, skollagen 
reglerar minst 15 timmar per vecka.

Utgångspunkten i riktlinjen är att med barnets bästa i fokus erbjuda en god 
service i relation till de krav som ställs via lagstiftningen. Kontinuitet, trygghet 
och närhet är exempel på faktorer som har en avgörande betydelse för barnet 
i samband med en placering.

Med den generösa vistelsetid som erbjuds i Nyköpings kommun uppfyller vi 
skollagens skrivning av utbildningens syfte: ”Förskolan ska stimulera barns 
utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten 
ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga 
kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.”1

Medborgarförslaget är formulerat i fyra punkter som förutom ovanstående 
sammanfattande svar kommenteras nedan:

Det finns ingen maxtid för ett barns vistelse, ett barns vistelsetid 
grundar sig på den tid som åtgår för att föräldrar skall kunna 
förvärvsarbeta/studera.

1 Skollag 2010:800 8 kap 2 §
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Skapat den

Barn till föräldraledig eller arbetslös vårdnadshavare erbjuds en 
vistelsetid på 20 timmar/vecka, det är en utökning jämfört med 
skollagens krav.
Barn till föräldraledig eller arbetslös vårdnadshavare erbjuds den 
vistelsetid på 15 timmar/vecka under lov som regleras i skollagen. 
Under lov erbjuder Nyköpings kommun samma nivå som skollagen 
föreskriver.
Då vårdnadshavare har semester anses vårdnadshavaren vara ledig 
och förväntas därmed uppfylla sitt ansvar som vårdnadshavare. 

Anders Eriksson

Ordförande Barn- och ungdomsnämnden



Från: server@nykoping.se
Till: Nyköpings Kommun
Ärende: medborgarförslag
Datum: den 13 juni 2018 23:31:51

Beslut: justerar befintliga regler för förskola:

att utöka max tid / vecka för barn med arbetande vårdnadshavare.

att slopa sänkning av barnets förskoletid till 20 timmar/vecka när vårdnadshavare är föräldraledig eller
arbetslös.

att slopa sänkning av barnets förskoletid till 15 timmar/vecka under lov.

att slopa att barnet är tvungen att vara hemma om vårdnadshavare tar semesterdag.

Motivering: Generellt att ge medborgare större utrymme för att själva bestämma hur mycket ens barn behöver
förskola.

När man t.ex. som förälder är föräldraledig med annat barn så är man ledig för att ta hand och fokusera på det
andra barnet och då tycker jag inte att det första barnets förskoletid ska bli lidande då barnens kvalitet på dagen
påverkas av att man som förälder måste dela tiden mellan barnen. Fler föräldrar jag talat med har samma
ståndpunkt.

Samma gäller vid arbetslöshet - man behöver all tid i världen för att kunna fokusera och slå sig in på
arbetsmarknaden och barnet blir lidande att istället få gå hem och inte få vara med sina vänner på förskolan.

Under lov är samma motivering att barnet får gå hem tidigare än sina kamrater vilket kan kännas tråkigt för
barnet.

Avseende att barn måste vara hemma under vårdnadshavarens semesterdag ställer till problem om man t.ex. har
dagsärende där man inte kan ta med barn.

Det handlar inte om att förvara barn. Förskolan är en viktig pusselbit för barn att lära sig social kompetens,
skaffa nätverk och en möjlighet att prova på många olika saker som man i hemmet resursmässigt kanske inte
har möjlighet att ge.
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KS §             Dnr KK18/782 
 
Svar på medborgarförslag gällande att använda tidigare lekplats i 
Svalsta för odling 
 
Två likalydande medborgarförslag avseende användningen av ytan vid den 
tidigare lekplatsen i Svalsta väcktes av kommunfullmäktige 2018-12-11. 
Förslagsställaren önskar att ytan vid den tidigare lekplatsen vid Svalsta 
förskola ska kunna nyttjas för grönsaksodling av barnen i förskolan. 
 
Ärendet har behandlats i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-21. 
Miljö och- samhällsbyggnadsnämnden samt Tekniska divisionen har yttrat 
sig om medborgarförslaget och ser positivt till förslaget att barnen ska kunna 
nyttja gräsytan för grönsaksodling.  
 
Nyköpings kommun har enligt detaljplanen för ytan bestämt att ytan ska 
användas till allmänplatsmark. Så länge användandet av ytan är förenligt 
med detaljplanen och inte begränsar den allmänna tillgången till marken ser 
Nyköpings kommun positivt till initiativ som främjar lärande samt bidrar till 
den ekologiskt hållbara utvecklingen i Nyköpings kommun. 
 
Vägsamfälligheten i Svalsta är huvudman och sköter därmed ytan. 
Kommunen kommer att översända medborgarförslaget till samfälligheten för 
vidare hantering. 
 
Förslag 
Eftersom Nyköpings kommun inte är huvudman för ytan och således inte kan 
ta ställning till förslaget föreslår kommunledningskansliet att ärendet avslås 
men översänds till samfälligheten för vidare hantering. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget, samt 
 
att översända medborgarförslaget till samfälligheten för vidare hantering, 
samt 
 
att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
 
 
 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum 
 2020-10-12 

 _______________________________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

KS §             Dnr KK18/782 
 
Beslut till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Vägsamfälligheten i Svalsta 
 
  



 

 Tjänsteskrivelse Dnr KK18/782 
Kommunledningskontoret 2020-09-24 
Sekretariatet 
 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 
 
 
 

Postadress  Besöksadress Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset Bg 619-03 42 
611 83 Nyköping Tfn. 0155-24 80 00 kommun@nykoping.se 
 Fax 0155-24 83 30 www.nykoping.se 

Svar på medborgarförslag gällande att använda 

tidigare lekplats i Svalsta för odling 

Bakgrund 

Två likalydande medborgarförslag avseende användningen av ytan vid den 

tidigare lekplatsen i Svalsta väcktes av kommunfullmäktige 2018-12-11. 

Förslagsställaren önskar att ytan vid den tidigare lekplatsen vid Svalsta förskola 

ska kunna nyttjas för grönsaksodling av barnen i förskolan. 

Ärendet har behandlats i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-21. 

Miljö och- samhällsbyggnadsnämnden samt Tekniska divisionen har yttrat sig 

om medborgarförslaget och ser positivt till förslaget att barnen ska kunna 

nyttja gräsytan för grönsaksodling.  

Nyköpings kommun har enligt detaljplanen för ytan bestämt att ytan ska 

användas till allmänplatsmark. Så länge användandet av ytan är förenligt med 

detaljplanen och inte begränsar den allmänna tillgången till marken ser 

Nyköpings kommun positivt till initiativ som främjar lärande samt bidrar till den 

ekologiskt hållbara utvecklingen i Nyköpings kommun. 

Vägsamfälligheten i Svalsta är huvudman och sköter därmed ytan. Kommunen 

kommer att översända medborgarförslaget till samfälligheten för vidare 

hantering. 

Förslag 

Eftersom Nyköpings kommun inte är huvudman för ytan och således inte kan ta 

ställning till förslaget föreslår kommunledningskansliet att ärendet avslås men 

översänds till samfälligheten för vidare hantering. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, samt 

att översända medborgarförslaget till samfälligheten för vidare hantering, samt 
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2020-09-24 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

  

Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

 Jenny Åtegård 

 tf Kanslichef 

 

Beslut till: 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

Förslagsställarna  

Samfälligheten i Svalsta 
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KS §             Dnr KK18/783 
 
Svar på medborgarförslag gällande att använda tidigare lekplats i 
Svalsta för odling 
 
Två likalydande medborgarförslag avseende användningen av ytan vid den 
tidigare lekplatsen i Svalsta väcktes av kommunfullmäktige 2018-12-11. 
Förslagsställaren önskar att ytan vid den tidigare lekplatsen vid Svalsta 
förskola ska kunna nyttjas för grönsaksodling av barnen i förskolan. 
 
Ärendet har behandlats i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-21. 
Miljö och- samhällsbyggnadsnämnden samt Tekniska divisionen har yttrat 
sig om medborgarförslaget och ser positivt till förslaget att barnen ska kunna 
nyttja gräsytan för grönsaksodling.  
 
Nyköpings kommun har enligt detaljplanen för ytan bestämt att ytan ska 
användas till allmänplatsmark. Så länge användandet av ytan är förenligt 
med detaljplanen och inte begränsar den allmänna tillgången till marken ser 
Nyköpings kommun positivt till initiativ som främjar lärande samt bidrar till 
den ekologiskt hållbara utvecklingen i Nyköpings kommun. 
 
Vägsamfälligheten i Svalsta är huvudman och sköter därmed ytan. 
Kommunen kommer att översända medborgarförslaget till samfälligheten för 
vidare hantering. 
 
Förslag 
Eftersom Nyköpings kommun inte är huvudman för ytan och således inte kan 
ta ställning till förslaget föreslår kommunledningskansliet att ärendet avslås 
men översänds till samfälligheten för vidare hantering. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att avslå medborgarförslaget, 
 
att översända medborgarförslaget till samfälligheten för vidare hantering, 
samt 
 
att anse medborgarförslaget besvarat. 
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KS §             Dnr KK18/783 
 
Beslut till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Vägsamfälligheten i Svalsta 
 
  



(jJ Nyköping 
Kommun ledningskontoret 
Sekretariatet 

Tjänsteskrivelse 
2020-09-24 

Kommunstyrelsen 

Dnr KK18/783 

Svar på medborgarförslag gällande att använda 

tidigare lekplats i Svalsta för odling 

Bakgrund 
Två likalydande medborgarförslag avseende användningen av ytan vid den 
tidigare lekplatsen i Svalsta väcktes av kommunfullmäktige 2018-12-11. 
Förslagsställaren önskar att ytan vid den tidigare lekplatsen vid Svalsta förskola 
ska kunna nyttjas för grönsaksodling av barnen i förskolan. 

Ärendet har behandlats i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-21. 
Miljö och- samhällsbyggnadsnämnden samt Tekniska divisionen har yttrat sig 
om medborgarförslaget och ser positivt till förslaget att barnen ska kunna 
nyttja gräsytan för grönsaksodling. 

Nyköpings kommun har enligt detaljplanen för ytan bestämt att ytan ska 
användas till allmänplatsmark. Så länge användandet av ytan är förenligt med 
detaljplanen och inte begränsar den allmänna tillgången till marken ser 
Nyköpings kommun positivt till initiativ som främjar lärande samt bidrar till den 
ekologiskt hållbara utvecklingen i Nyköpings kommun. 

Vägsamfälligheten i Svalsta är huvudman och sköter därmed ytan. Kommunen 
kommer att översända medborgarförslaget till samfälligheten för vidare 
hantering. 

Förslag 
Eftersom Nyköpings kommun inte är huvudman för ytan och således inte kan ta 
ställning till förslaget föreslår kommunledningskansliet att ärendet avslås men 
översänds till samfälligheten för vidare hantering. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, samt 

att översända medborgarförslaget till samfälligheten för vidare hantering, samt 

Postadress 
Nyköpings kommun 
611 83 Nyköping 

Besöksadress 
Stadshuset 

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

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 

kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 
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2020-09-24 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

  

Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

 Jenny Åtegård 

 tf Kanslichef 

 

Beslut till: 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

Förslagsställarna  

Samfälligheten i Svalsta 
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KS §             Dnr KK18/681 
 
Svar på medborgarförslag avseende att anordna en skatehall inomhus 
 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-
23. Förslagsställaren anför att då många vuxna och unga åker skateboard 
hade en skatehall möjliggjort för åkande även under vintertid. 
Förslagsställaren nämner att anordnandet av en skatehall skulle ha positiv 
inverkan på folkhälsan då motionärerna skulle få möjlighet att utöva sin sport 
även under vintertid. 
 
Många liknande medborgarförslag har tidigare lämnats in. Kommunen ser 
positivt på att så många vänder sig till kommunen och använder 
demokratiska verktyg för att förverkliga sina visioner. De motiveringar som 
anges för varför kommunen bör bygga en inomhuspark skiljer sig lite åt. 
Nästan alltid handlar de om att utövarna har svårt att utöva sin hobby 
vintertid samt att det finns sociala fördelar med ytor som kan användas till att 
åka bla. skateboard. Även den hälsofrämjande aspekten av ytor som 
möjliggör för motion året runt nämns. 
 
Förslag 
Kommunen verkar för att det ska finnas tillgängliga och fungerande ytor för 
medborgare att träna och aktivera sig på vid olika platser i Nyköping. 
Kommunen stödjer många idrottsföreningar som är aktiva året runt likväl 
fritidsgårdar. Kommunledningskansliets rekommendation är i dagsläget att 
medborgarförslaget avslås då det för närvarande inte finns möjlighet att 
lägga de resurser som förslaget skulle innebära.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget, samt 
 
att anse medborgarförslaget besvarat.  
 
Beslut till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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2020-09-24 

  

Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

 Jenny Åtegård 

 Tf kanslichef 

 

Beslut till: 

Förslagsställaren 
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KS §             Dnr KK18/827 
 
Svar på medborgarförslag att anta en belysningspolicy enligt 
riksdagsmotion 2017/18:2865 
 
Medborgarförslaget väcktes av kommunfullmäktige 2019-02-12. Som 
beskrivs i den av riksdagen antagna motion 2017/18:2865 är ljusförorening 
på grund av ökat användande av artificiellt ljus ett globalt problem. 
Förslagsställaren anför att Nyköpings kommun ska anta en belysningspolicy 
till vilken riksdagsmotion 2017/18:2865 ligger till grund för. 
 
Ärendet har behandlats av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-
27. 
Tekniska divisionen arbetar idag, med den offentliga belysningen, för att 
minska de störande effekterna från detta ljus men även med fokus på 
säkerhet och trygghet för medborgarna. Att minska det störande artificiella 
ljuset innebär både en minskad risk för ohälsa samt en ekonomisk 
besparing. Då arbetet redan utförs idag med mål att minska störande 
artificiellt ljus så ser nämnden inget behov av att ta fram en belysningspolicy i 
dagsläget. 
 
Förslag 
Kommunledningskansliet föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att avslå 
medborgarförslaget med hänvisning till Tekniska divisionens redan 
pågående arbete med den offentliga belysningen i Nyköpings kommun. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att avslå medborgarförslaget, samt 
 
att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslut till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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2020-09-24 

Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

 Solweig Eriksson Kurg 

 tf Beställarchef 

 

Beslut till: 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

Förslagsställaren  

Kommunfullmäktige för kännedom 
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KS §   Dnr KK20/5 
 
Delegationsärenden 
 
Förteckning över beslut fattade på delegation av: 
 
N
r 

Från Innehåll Dnr 

1 Verksamhetschef 
Division Social omsorg 

Anmälan om delegationsbeslut: 
Tillsvidareanställningar - 
Stödassistent 2 st, 
Stödpersonal 2 st 
 

KK20/5:190 

2 Verksamhetschef 
Division Social omsorg 

Anmälan om delegationsbeslut: 
Tillsvidareanställning - 
Familjebehandlare 1 st 
 

KK20/5:191 

3 Tf. Inköp- och 
upphandlingschef 
Inköp- och 
Upphandlingsenheten 

Anmälan om delegationsbeslut: 
Förlängning av avtal gällande 
ramavtal ”Gallring och 
tätortsnära avverkning”  
 

KK16/258:9 

4 Tf. Inköp- och 
upphandlingschef 
Inköp- och 
Upphandlingsenheten 

Anmälan om delegationsbeslut: 
Förlängning av ramavtal: 

− Arkitekt husbyggnation 
2 st 

− Projektering för el, tele 
och transportsystem 3 st 

− Brandskyddsdokumenta
tion 3 st 

−  

KK17/50:46 

5 Ekonomichef Anmälan om delegationsbeslut: 
Tillsvidareanställning - 
Redovisningsekonom 1 st 
 

KK20/5:192 

6 T f kanslichef Tilldelningsbeslut, 
Direktupphandling av 
Supportavtal för Platina 
 

KK20/335:5 

7 Säkerhetssamordnare 
Kommunlednings-
kansliet 

Beslut att bevilja 
skadeståndsanspråk, skador på 
egendom inom särskilt boende, 
dnr KSK20/79 och KSK20/85 

KK20/5:193 
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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 Vård- och 

omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag från Vård- och 
omsorgsnämndens protokoll § 67 
2020-09-10 Division Social 
omsorgs reviderade handlingsplan 
för en ekonomi i balans inkl. 
handlingsplan från Division Social 
omsorg 
 

KK20/2:80.1, 
1.2 

2 Kommunstyrelsens 
Näringslivsutskott 

Protokoll 2020-08-25 
 
 

KK20/2:81 

3 Kommunstyrelsens 
utskott för personal 
och jämställdhet 

Protokoll 2020-09-07 KK20/2:82 

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




