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

Måndag 25 januari 2021 klockan 13:30 
i Stadshuset Sal A 

Kommundirektören informerar  

Informationsärenden 
 

1 Mobilitetsavtal Samhälls-

byggnad 
 

2 Marknadsföring Nyköpings kommun Kommunika-

tion 

 

3 Koldioxidbudget Miljöstrateg 

Kommunfullmäktigeärenden 
 

1 Taxa för lokaler som förmedlas av lokalbokningen, taxa för 

Nyköpings teater och Culturum 

KK20/655 

 - Tjänsteskrivelse 

- Förslag till taxa 

- Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

2 Avgift gällande boende för personer med samsjuklighet KK20/558 

 - Tjänsteskrivelse 

- Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

3 Svar på motion om att sänka politikers arvoden med 5 % 

- Tjänsteskrivelse 

- Motion 

 

KK20/225 



Kommunstyrelseärenden 
 

1 Medel för konstinvesteringar 2021 KK20/657 

 - Tjänsteskrivelse 

- Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

2 Återrapportering av användning gällande stimulansmedel 

för stärkt bemanning inom sociala barn och 

ungdomsvården 

- Tjänsteskrivelse 

- Delegationsbeslut Socialnämnden 

 

KK20/123 

3 Bemyndigande att underteckna handlingar motsvarande 

firmatecknare 

- Tjänsteskrivelse 

 

KK21/53 

4 Delegationsärenden 

 

KK21/5 

5 Anmälningsärenden KK21/2 

 

  

Urban Granström 
Ordförande 

Caroline Svensson 
Sekreterare 

  



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-01-25 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

3§  Taxa och avgifter för lokaler som förmedlas genom 
lokalbokningen, taxa för Nyköpings teater och 
Culturum 

Diarienummer: KK20/655 

Näringslivsenheten, Nyköpings Arenor har på uppdrag av Kultur- och 
fritidsnämnden tagit fram ett förslag till nya taxor för lokaler som förmedlas 
genom lokalbokningen, taxa för Culturum och Nyköpings teater. Avgifterna 
finns för att täcka skötsel och underhåll av lokalerna och ska vara tydliga för 
hyresgästerna. Taxan i kategori 4 i förslaget täcker drift av anläggning. 
Övriga kategorier är subventionerade upp till motsvarande summa. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 
med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 
bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

Förslag 

Förslaget innebär en generell prishöjning om 3 kronor per timme för flera 
lokaler samt prisjusteringar för särskilda lokaler och utrustning. Dessa övriga 
prisjusteringar har markerats med gult i förslaget till taxa. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

1) att anta Taxa för lokaler som förmedlas av lokalbokningen, Taxa för 
Nyköpings Teater och Culturum , samt 
 

2) att taxan gäller från 2021-03-01. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kommunledningskansliet, 
Sekretariat 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-14 

Dnr KK20/655 

 

Kommunfullmäktige 

Taxa och avgifter för lokaler som förmedlas genom 
lokalbokningen, taxa för Nyköpings teater och 
Culturum 

Bakgrund 
Näringslivsenheten, Nyköpings Arenor har på uppdrag av Kultur- och 
fritidsnämnden tagit fram ett förslag till nya taxor för lokalbokningen, Culturum 
och Nyköpings teater. Avgifterna finns för att täcka skötsel och underhåll av 
lokalerna och ska vara tydliga för hyresgästerna. Taxan i kategori 4 i förslaget 
täcker drift av anläggning. Övriga kategorier är subventionerade upp till 
motsvarande summa. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 
barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

Förslag 
Förslaget innebär en generell prishöjning om 3 kronor per timme för flera 
lokaler samt prisjusteringar för särskilda lokaler och utrustning. Dessa övriga 
prisjusteringar har markerats med gult i förslaget till taxa. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Taxa för lokaler som förmedlas av lokalbokningen, Taxa för Nyköpings 
Teater och Culturum , samt 

att taxan gäller från 2021-03-01. 

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 

 

mailto:kommun@nykoping.se
http://www.nykoping.se/
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2021-01-14 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
 

Jonas Andersson  
Tf chef Beställarkontor  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
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Inledning 
Kommunfullmäktige fastställer taxor för uthyrning av kommunala lokaler och 
anläggningar, såsom exempelvis idrottsplatser, idrottshallar, gymnastisksalar och 
konsertlokaler. Från och med 2014 ingår den verksamhet som hyr ut lokalerna – 
Lokalbokningen och Kulturprogram- i den kommunala verksamheten Nyköpings 
Arenor.  

Syfte 
Syftet med taxor och avgifter för lokalerna är att det ska vara tydligt för hyresgästen 
och att fördelningen ska vara rättvis.  

Kategorier för prissättning 
 

Kategori: 

 

Fritidslokaler: 

 

Kulturlokaler: 

 

1.  

 

Av Nyköpings kommun bidragsberättigad 
föreningsverksamhet för barn och unga upp till 20 
år. 

 

 

2.  

 

Av Nyköpings kommun bidragsberättigad 
föreningsverksamhet för vuxna 

Vuxna kommunmedlemmar i Nyköping.  

Föreningar i Nyköpings kommun som bokar för 
kommersiell verksamhet. 

 

 

 

3.  

 

Skolor inom Nyköpings kommun och Nyköpings 
kommuns verksamhet. 

 

 

4.  

 

Organisationer och företag i Nyköpings kommun.  

Föreningar och företag från andra kommuner. 

Privatpersoner boende i andra kommuner. 

 

 

Taxan i kategori 4 täcker drift av anläggning. Övriga kategorier är subventionerade 
upp till motsvarande summa.  

Bokningsförfrågan för idrotts- och arrangemangslokal görs på 
www.nykopingsarenor.se. 

http://www.nykopingsarenor.se/
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Prissättning av idrottshallar och skollokaler 
 

 

 

# Evenemang, matcher eller cuper. 

*Se lista längst bak för information om vilka salar som ingår under varje kategori. 

** Evenemang på Bollplanen i Multihallen kräver bokning av hela hallen. 

Lokaler             KATEGORI 1                            KATEGORI 2                            KATEGORI 3, 4 

                 Kr/tim                                   Kr/timme                                     Kr/tim 
 

Träning Evene
mang 
utan 
entré 

Evene
mang 
med 
entré 

Träning Evene
mang 
utan 
entré 

Even
eman
g 
med 
entré 

Träning Evene
mang 
utan 
entré 

Evene
mang 
med 
entré 

Liten idrottshall,   80 kvm -
199 kvm * 

Klassrum 

31 46 66 66 86 106 114 156 256 

Mellanstor idrottshall 

200 kvm – 400 kvm * 

34 56 76 86 106 156 156 206 306 

Stor idrottshall 

Över 400 kvm * 

Bollplanen i Multihallen** 

56 76 126 136 176 306 306 406 506 

Hemkunskap, textilslöjd, 
träslöjd, bild och 
tekniksalar 

68 68 68 206 206 206 321 321 321 

Omklädnings-rum 

Tvätt- och torkrum 

22   54   83   

Matsal stor ***   58 135 236 

Matsal liten***                    41 92 156 

Aula 

Maxpris/dygn 

106 

700 

256 

1400 

456 

2500 
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***Köksdelen uthyrs endast med behörig personal. 

Liten matsal = för färre än 150 personer. maxpris/dygn 700 kr 

Stor matsal = för fler än 150 personer. maxpris/dygn 950 kr 

Prissättning av inom- och utomhusarenor samt sporthallar med 
läktare  

 KATEGORI 1 

Kr/timme 

KATEGORI 2 

Kr/timme 

KATEGORI 3,4  

Kr/timme 

 Träning Evene-
mang 
utan 
Entré 

Evene-
mang 
med 
Entré 

Träning Evene-
mang 
utan 
Entré 

Evene-
mang 
med 
Entré 

Träning Evene-
mang 
utan 
Entré 

Evene-
mang 
med 
Entré 

Arenor ute, 
Rosvalla 

 

Konstgräsplaner,  

Basebollplan 

57 77 128 133 260 311 531 1056 1286 

Stadion, hela 
området 

76 96 128  372 458  1286 1806 

Stadion A-plan, 
gräsplan  

57   133   646   

11/9-manna 
gräsplan 

47 67 128 102 209 311 531 1056 1286 

7-manna 
gräsplan 

37 61 128 86 209 311 301 601 806 

5-manna 
gräsplan 

37 47 128 71 112 206 301 601 806 

Friidrott Stadion 
löparbanor 

46   102   531   

Kastplan  47 67 128 102 209 311 531 1056 1056 

Boulebana 32   56   106   

          

Arenor inne  

Sporthallen, 

A-hall Rosvalla 

80 227 435 173 435 645 362 1064 2528 

Löparbanor i 
Multihallen* 

53 73 124 86 130 150 260 300 650 
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Multihallen*: 
Stora Månen, 
Lilla Månen   

53 73 124 86 130 150 260 300 650 

Stav & längd* 53 73 124 86 130 150 260 300 650 

Kastplan* 53 73 124 86 130 150 260 300 650 

Hela Multihallen 180 244 452 380 580 642 1004 1081 2545 

Specialhallar 

Aikido, Wushu, 
Bordtennis  

47   88   365   

Bordtennis, dans 
mm  

99 113 126 196 251 306 365 436 506 

Boule 

bana 

Hyra klot 

81 
 
36 
 
16 

  156 
 
56 
 
26 

  306 
 
106 
 
44 

  

Skytte 67   67   923   

Bågskytte och 
Fäktning. Endast 
för föreningar 

47   88    

Ishallar  

 

Stora Rinken 

143 179 621 393 668 1 331 1 391 2 434 4 862 

 

Lilla Rinken 

143 179 352 393 509 738 1 391 1 861 3 716 

 

* Multihallen: Vid hyra av flera olika delar vid samma tillfälle uppgår kostnaden högst 
till 180 kr/timme för bidragsberättigade föreningar. 

 

Prissättning för tillfällig övernattning  

 KATEGORI 1 

Kr/natt 

KATEGORI 2 

Kr/natt 

KATEGORI 3, 4 

Kr/natt 

Per person 80 100 100 
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Culturum  
(Lokalerna på Culturum uthyres ej till privatpersoner) 

Konsertsalen (inklusive loger, foajé och Pausen) 

  

KATEGORI 1, 2 och 3 

 

KATEGORI 4 

Publikt evenemang – Rörlig 
lokalhyra upp till 8 timmar 

 

 

 

 

4 000* (3 500) 

Biljettprovision 4 % 
tillkommer från biljett 
150 samt på 
tillkommande 
föreställning 

*Inklusive enklare 
befintligt ljud och ljus 
enligt spec, men exklusive 
ljud och ljustekniker.  

Färdiga teknikpaket med 
ljud, ljus och personal kan 
bokas enligt bilaga 

14 000* (6 000) 

Vid extra föreställning 
samma dag tillkommer 
7 000 per föreställning. 

Biljettprovision 8 % 
tillkommer från biljett 
150 samt på 
tillkommande 
föreställning 

*Inklusive teknik enligt 
spec.  

Publikt evenemang – Fast 
lokalhyra upp till 8 timmar 

- 25 000*  

Vid extra föreställning 
samma dag tillkommer 
7 000 per föreställning. 

Ingen biljettprovision 

*Inklusive teknik enligt 
spec. 

Möte, konferens, evenemang 
för slutna sällskap 4 timmar 

7 300 (6 500) 9 200 (8 500) 

Möte, konferens, evenemang 
för slutna sällskap 8 timmar 

11 100 (10 300) 14 600 (13 800) 

Repetition/etablering 4 
timmar 

1 200 (900) 2 000 (1 700) 

Repetition/etablering 8 
timmar 

1 900 (1 600) 4 800 (3 200) 

 
Tid utöver 8 timmar samma dag debiteras 500 kr/timme. 
 

• I lokalhyran för publika evenemang ingår alltid: Städ, scenvärd, biljett-och 
foajépersonal och garderobspersonal. 
 

• I lokalhyran för konferenser, möten, osv ingår alltid: Städ, projektor och duk, 
4 mikrofoner, frontljus och 1 scentekniker under bokad tid. 
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• I lokalhyran för repetition/etablering ingår ingen teknik eller personal. 

 
 

Pausen 

 KATEGORI 1, 2 och 3 KATEGORI 4 

4 timmar 450 (400) 600 (550) 

8 timmar  800 (750) 1 050 (1 000) 

 
• Bord och stolar för 20 personer. Ingen teknik eller personal ingår. 

Övre foajén 

 KATEGORI 1, 2 och 3 KATEGORI 4 

4 timmar  550 (500) 850 (800) 

8 timmar 950 (900) 1 550 (1 500) 

Mässa heldag 1 550 (1 500) 2550 (2 500) 

 
• 10 ståbord. Ingen teknik, personal eller övriga möbler ingår. 

Olrogsalen 

 KATEGORI 1, 2 och 3 KATEGORI 4 

Möte, konferens, publika 
evenemang med 
biljettförsäljning 4 timmar 

1 500 (1 200) 1 900 (1 600) 

Möte, konferens, publika 
evenemang med 
biljettförsäljning 8 timmar 

2 000 (1 700) 2 900 (2 500) 

Rep/etablering 4 timmar 500 (350) 900 (700) 

Rep/etablering 8 timmar 900 (700) 1700 (1 400) 

 
• I lokalhyran ingår: Tillgång till foajé med ståbord, städ, projektor med duk, 2 

mikrofoner (1 headset, 1 sladdlös), befintligt ljus. 
• Tekniker ingår ej, men personal finns tillgänglig för uppstart/vid problem på 

vardagar 08.00-17.00.  
• Om personal önskas på plats efter 17.00 på vardagar eller på helg tillkommer 

1500 kr (min kostnad 3 timmar). 
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Nyköpings Teater 

Nyköpings Teater uthyres ej till privatpersoner. 

  

KATEGORI 1, 2 och 3 

 

KATEGORI 4 

Publikt evenemang – Rörlig 
lokalhyra upp till 8 timmar 

 

 

 

 

3 000* (2 100) 

Biljettprovision 4 % 
tillkommer från biljett 
71 samt på 
tillkommande 
föreställning 

*Enbart lokalhyra, all 
teknik, ljud-och 

ljustekniker tillkommer. 

Färdiga teknikpaket med 
ljud, ljus och personal kan 

bokas enligt bilaga. 

 

7 600* (3 500) 

Vid extra föreställning 
samma dag 

tillkommer 4 000 per 
föreställning. 

Biljettprovision 8 % 
tillkommer från biljett 
71 samt på 
tillkommande 
föreställning 

*Inklusive teknik enligt 
spec. se bilaga 

Möte, konferens, evenemang 
för slutna sällskap 4 timmar 

5 100 (4 000) 6 300 (5 200) 

Möte, konferens, evenemang 
för slutna sällskap 8 timmar 

7 100 (5 200) 9 100 (7 200) 

Repetition/etablering 4 
timmar 

800 (500) 1 100 (800) 

Repetition/etablering 8 
timmar 

1 100 (800) 1 800 (1 500) 

 
Tid utöver 8 timmar samma dag debiteras 500 kr/timme. 
 

• I lokalhyran för publika evenemang ingår alltid: Städ, scenvärd, biljett-och 
foajépersonal. 

 
• I lokalhyran för konferenser, möten, osv ingår alltid: Städ, projektor och duk, 

2 mikrofoner, frontljus och 1 scentekniker under bokad tid. 
 

• I lokalhyran för repetition/etablering ingår ingen teknik eller personal. 
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Rosvalla  
VIP-hyllor, entréhallar och foajéer kan hyras för arrangemang på Rosvalla. För 
företagsarrangemang på Träffen och Rosvalla lämnas offert. 

Mötesrumshyra Rosvalla 

  

KATEGORI 1 

Kr/timme 

 

KATEGORI 2 

Kr/timme 

 

KATEGORI 3 

Kr/timme 

Stort mötesrum  

101 kvm- > 

150 (70) 

Heldagstaxa 8 tim  

1 000 

200 (150) 

Heldagstaxa 8tim 

1300 

350 (300) 

Heldagstaxa 8 tim  

2500 

Litet mötesrum 

0-100 kvm 

100 (70) 

Heldagstaxa 8 tim 

500  

150 (80) 

Heldagstaxa 8 tim 

1000 

200 (150) 

Heldagstaxa 8 tim 

1300 

Mötesrum i anslutning 
till elitomklädningsrum 

73 83 153 

 

Hyra halv- och heldagsmöten 

  

KATEGORI 1 

Kr 

4- / 8 timmar 

 

KATEGORI 2 

Kr 

4- / 8 timmar  

 

KATEGORI 3 

Kr 

4- / 8 timmar  

Foajén 3:e plan 500 / 1 000 1 000 / 2000 2 000 / 4 000 

VIP-hyllan i A-hallen. 500 / 1 000 1 000 / 2000 2 000 / 4 000 

Entréhall 

1/2 entréhall: 50% av 
taxan  
1/4 entréhall: 25% av 
taxan 

1 250 / 2 500 2 500 / 5 000 4 000 / 8 000 
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Loger i VIPen vid stora 
ishallen, 8 st 

 

100 / timme 

 

150 / timme 

 

250 / timme 

Träffen 

Utomhus 

Friluftsteatern  

  

KATEGORI 1, 2 och 3 

 

 

KATEGORI  4 

Offentligt program  

(hyra heldag fram till 
bokningens slut, max 8 
timmar) 

2 100 3 500 

Vid extra 
föreställning 
samma dag 

tillkommer 2 000 
per tillkommande 

föreställning. 

Möte, konferens/timme 450 625 

Repetition/etablering 
/timme 

150 

 

200 
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Inomhus 

Stora Träffen (OBS exklusive köket) 

 KATEGORI 1, 2 och 3 KATEGORI 4 

Lokalhyra 4 timmar  

Offentligt program, 
arrangemang, konferens, 
mässa, försäljning, fest. 

2100 (1 700) 3 400 (3 000) 

Lokalhyra 8 timmar  

Offentligt program, 
arrangemang, konferens, 
mässa, försäljning, fest. 

3 400 (3 000) 5 800 (5 400) 

Repetition/etablering / 
timme 

200 300 

Lokalhyra per timme 

 

500 800 

Hjorten  

  

Kategori 1, 2 och 3 

 

Kategori 4 

Lokalhyra 4 timmar 

Offentligt program, 
arrangemang, konferens, 
mässa, försäljning, fest 

 

 1 600 (1 200) 

 

 2 000 (1 600) 

Lokalhyra 8 timmar (alla typer 
av evenemang). 

Offentligt program, 
arrangemang, konferens, 
mässa, försäljning, fest 

 

2 100 (1 700) 

 

3000 (2 500) 

Repetition/etablering/ timme  

150 

 

200 

Lokalhyra per timme 350 600 

 
 
 
Teknik Hjorten 

• PC kanon och duk 
• PA med 1 mikrofon 

Exklusive personal på plats 
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Nyckeln 

  

Kategori 1, 2 och 3 

 

Kategori 4 

Lokalhyra 4 timmar  

Offentligt program, 
arrangemang, konferens, 
mässa, försäljning, fest  

 

1200 (800) 

 

1 800 (1 200) 

Lokalhyra 8 timmar  

Offentligt program, 
arrangemang, konferens, 
mässa, försäljning, fest  

 

1 800 (1 200) 

 

2 500 (2 000) 

Repetition/etablering/timme  

100 

 

150 

Lokalhyra per timme  

300 (250) 

 

500 
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Materialuthyrning 

 
Inklusive moms 

 Kat 1 

Kr/dygn 

Kat 2 

Kr/dygn 

Kat 3,4 

Enligt offert 

LED trailer (ny) 

Kostnad för personal och 
transport tillkommer. 

Uthyres ej till 
privatpersoner. 

5 000 5 000 31 250 

Inklusive personal  

Mål- och expeditionsvagn 256 506  

Toalettvagn (inkl 4 
latrinkärl) 

706 906  

Läktare, 162 platser 600 800  

Hertig Karlsbodar 

+ frakt 

1000 

350 

1000 

350 

 

 Kat 1 

Kr/tillfälle max 72 
tim 

Kat 2 

Kr/tillfälle max 72 
tim 

Kat 3,4 

Enligt offert 

Bord med 6 stolar 100 100 100 

Flagga 28 63 63 

Scenpodie 1x2 m  

Med 30 eller 60 cm ben 

350 350 350 

 

 

 

1-3 dagar 

 

1 vecka 

 

1 månad 

 

Flaggstång , hyrs endast ut 
inom Rosvallas område, får 
ej fraktas. 

 

1 100 kr 

 

1 500 kr 

 

2 000 kr 
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Övrigt 
 Kat 1 

Kr/tillfälle 

Kat 2 

Kr/tillfälle 

Kat 3,4 

Kr/tillfälle 

Borggården 700 1500 Enligt offert 

Sjösa Bygdegård              
inkl kök 

950                    
1300 

950                        
1300 

Enligt offert 

Biljettupplägg för 
evenemang på andra 
platser än Nyköpings 
Teater och Culturum* 

Kat 1,2,3 

250 per evenemang 

Kat 4 

500 per 
evenemang 

Passertagg  70  

 
*Ej möjligt för privatperson 
 
 
 

Idrottshallar  

Sport- och 
Gymnastikhallar 

 

Storlek 

(Liten, Mellan, 
Stor) 

 

 

kvm 

 

 

M * M 

 

Publik-
kapacitet, 

på läktare 

Sporthallen Arena 968 44x22 533 

Rosvalla, A-hall  Arena 968 44x22 3 000 

Multihallen /Bollhallen 
Rosvalla 

Arena 968 44x22 250 

Gripen stora hallen Stor 720 36x20 150 (max i 
lokalen) 

Rosvalla Trän.hall B Stor 968 44x22 250 

Rosvalla Trän.hall C Stor 968 44x22  

Rosvalla Trän.hall D Stor 600   

Tessin Stor 648 36x18  

Herrhagen Stor 648 36x18 150  

Finntorp Stor 648 36x18  

Omega Stor 512 32x16  
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Långberg Stor 400 32x12,5  

Oppeby Stor 412 33x12,5  

Stigtomta Mellan 392 28x14  

Nicolai Mellan 286 26x11  

Långsätter Mellan 262 17,5x15  

Svalsta Mellan 250 18x14  

Buskhyttan Mellan 200 20x10  

Råby Mellan 200 20x10  

Nävekvarn Mellan 200 19x10,5  

Vrena Mellan 200 20x10  

Ålberga Mellan 200 20x10  

Släbro Liten 185 19,5x9,5  

Dammlöt Liten 180 18x10  

Bryngelstorp Liten 162 18x9  

Gripen, lilla Liten 160 16x10  

Jönåker Liten 160 16x10  

Tystberga Liten 160 16x10  

Rosenkälla Liten 160 16x10  

Brandkärr Liten 153 17x9  

Sjösa Liten 140 17,5x8  

Bergshammar Liten 140 14x10  

Stenkulla Liten 80 10x8  

Lokaler och inventarier som går sönder på grund av oaktsamhet ersätts till 
självkostnadspris. 

Prioriteringsordning vid hyra  
För prioriteringsordning vid hyra av lokal gäller Prioriteringsordning vid 
lokaluthyrning i skolor, dnr KFN17/24, Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-26. 

Moms 
Hyra av kommunens lokaler är momsbefriade. Moms tillkommer på hyra av 
material. 
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Revidering  
Taxan ska revideras vid behov i kommunfullmäktige. 
 

Mer information om taxan finns på www.nykopingsarenor.se 

http://www.nykopingsarenor.se/


Page 1 of 2
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  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-01-25 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

4§ Avgift gällande boende för personer med 
samsjuklighet  

Diarienummer: KK20/558 

Division Social omsorg hade 2020 i uppdrag av Vård- och 
omsorgsnämnden och Socialnämnden att arbeta med ett samlat 
omhändertagande av personer med samsjuklighet. Gruppen är utsatt i 
samhället och behöver ofta insatser från flera aktörer. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 
med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 
bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

Förslag 

Förslaget från divisionen innehåller bland annat skapande av ett boende för 
målgruppen. Det finns en tilltänkt lokal och detta beräknas leda till 
hemtagning av ett antal externa placeringar. Förslaget till avgift för boende 
är 2500 kronor i månaden. Avgiften ligger i samma nivå som 
långtidsboendet vid Nygården. 

Ärendet har behandlats av Vård- och omsorgsnämnden 2020-12-03. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

1) att fastställa avgiften för plats på boende för personer med en 
samsjuklighet till 2500 kronor per månad, 
 

2) att uppdra till Beställarkontoret att ansvara för att avgiften förs in i 
dokumentet ” Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och 
omsorgsnämndens ansvarsområde 2021” samt 
 

3) att avgiften gäller från 2021-03-01. 
 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kommunledningskansliet, 
Sekretariat 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-14 

Dnr KK20/558 

 

Kommunfullmäktige 

Avgift gällande boende för personer med 
samsjuklighet 

Bakgrund 
Division Social omsorg hade 2020 i uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden 
och Socialnämnden att arbeta med ett samlat omhändertagande av personer 
med samsjuklighet. Gruppen är utsatt i samhället och behöver ofta insatser från 
flera aktörer. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 
barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

Förslag 
Förslaget från divisionen innehåller bland annat skapande av ett boende för 
målgruppen. Det finns en tilltänkt lokal och detta beräknas leda till hemtagning 
av ett antal externa placeringar. Förslaget till avgift för boende är 2500 kronor i 
månaden. Avgiften ligger i samma nivå som långtidsboendet vid Nygården. 

Ärendet har behandlats av Vård- och omsorgsnämnden 2020-12-03. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa avgiften för plats på boende för personer med en samsjuklighet 
till 2500 kronor per månad, 

att uppdra till Beställarkontoret att ansvara för att avgiften förs in i 
dokumentet ” Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och 
omsorgsnämndens ansvarsområde 2021” 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 

 

mailto:kommun@nykoping.se
http://www.nykoping.se/
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2021-01-14 

att avgiften gäller från 2021-03-01. 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
 

Jonas Andersson  
Tf chef Beställarkontor  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
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  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-01-25 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

5§ Svar på motion: sänk politikers arvoden med 5 
procent 

Diarienummer: KK20/225 

Rubricerad motion väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-
14 av Malin Karlsson (SD) och Thom Zetterström (SD). Motionärerna anför 
att, givet den ansträngda situationen ekonomiskt för Nyköpings kommun, 
bör de förtroendevaldas arvoden sänkas som ett led i besparingarna. 
Motionärerna förslår att ersättningen för förlorad arbetsinkomst, 
reseersättning med mera kvarstår men att arvodet för olika politiska 
uppdrag sänks med fem procent. 

Kommunfullmäktiges arvodeskommitté har i uppdrag att hantera frågor 
gällande arvoden. Kommunledningskansliet bedömer därför att 
kommunfullmäktige inte bör ta något beslut i denna fråga men föreslår att 
motionen översänds till arvodeskommittén för kännedom.  

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 
med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 
bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

1) att avslå motionen, 
 

2) att översända motionen till arvodeskommittén samt, 
 

3) att anse motionen besvarad. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kommunledningskansliet Tjänsteskrivelse 

2020-12-04 
Dnr KK20/225 

 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion: sänk politikers arvoden med 5 
procent 

Bakgrund 
Rubricerad motion väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-14 
av Malin Karlsson (SD) och Thom Zetterström (SD). Motionärerna anför att, 
givet den ansträngda situationen ekonomiskt för Nyköpings kommun, bör de 
förtroendevaldas arvoden sänkas som ett led i besparingarna. Motionärerna 
förslår att ersättningen för förlorad arbetsinkomst, reseersättning med mera 
kvarstår men att arvodet för olika politiska uppdrag sänks med fem procent. 

Kommunfullmäktiges arvodeskommitté har i uppdrag att hantera frågor 
gällande arvoden. Kommunledningskansliet bedömer därför att 
kommunfullmäktige inte bör ta något beslut i denna fråga men föreslår att 
motionen översänds till arvodeskommittén för kännedom.  

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 
barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen, 

att översända motionen till arvodeskommittén samt, 

att anse motionen besvarad. 

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 

 

mailto:kommun@nykoping.se
http://www.nykoping.se/
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2020-12-04 

Mats Pettersson 
Kommundirektör 

Jenny Åtegård 
Tf kanslichef  

Beslut till: 
Arvodeskommittén 

 

 

 





  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-01-25 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

6§  Medel för konstinvesteringar 2021 

Diarienummer: KK20/657 

Nyköpings kommuns konstpolicy skapar möjligheter för investeringar i 
offentlig konst. Konstpolicyn anger att Kultur-och fritidsnämnden äskar 
medel till enskilda projekt och fördelar dem därefter till utförande 
division/enhet. Medel till offentlig konst är inte som tidigare bundna till 
befintliga byggnadsprojekt utan kan fritt användas till satsningar utifrån 
behov och politiska prioriteringar.  

Investeringsmedel till konst avsätts årligen i budget med minst 1 miljon 
kronor. 

Ärendet har behandlats vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-
10-28 

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  

Förslaget är att fördela1,5 mnkr avseende verksamhetsåret 2021. Medlen 
föreslås gå till två projekt, varav ett vid ny förskola och ett projekt vid 
kommunens nya ridanläggning vid Nyäng. Utöver dessa två projekt föreslås 
medel gå till utlysande och genomförande av en konsttävling avseende 
konstnärlig utsmyckning vid Nyköping kommuns kommande resecenter.  

Processen med utlysningar är öppen för alla att delta initialt, sedan väljs ett 
antal konstnärer ut som får möjlighet att utveckla sitt förslag. I sista skedet 
utses ett av projekten. Kultur- och fritidsnämnden avser att återkomma till 
kommunstyrelsen i 2022 års äskande för slutfinansiering av 
konstinvesteringen vid Nyköpings resecenter. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att anvisa 1,5 mnkr till Kultur och fritidsnämnden från 
Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för 
konstinvesteringar 2021 till genomförande av projekt i enlighet med 
förslaget. 
 

 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-01-25 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Beslut till: 

Kultur- och fritidsnämnden 

  



 

 Tjänsteskrivelse Dnr KK20/657 
Kommunledningskontoret 2020-11-05 
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 

Medel för konstinvesteringar 2021 

Bakgrund 
Nyköpings kommuns konstpolicy skapar möjligheter för investeringar i 
offentlig konst. Konstpolicyn anger att Kultur-och fritidsnämnden äskar medel 
till enskilda projekt och fördelar dem därefter till utförande division/enhet. 
Medel till offentlig konst är inte som tidigare bundna till befintliga 
byggnadsprojekt utan kan fritt användas till satsningar utifrån behov och 
politiska prioriteringar.  

Investeringsmedel till konst avsätts årligen i budget med minst 1 miljon kronor. 

Ärendet har behandlats vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-
10-28 

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  

Förslaget är att fördela1,5 mnkr avseende verksamhetsåret 2021. Medlen 
föreslås gå till två projekt, varav ett vid ny förskola och ett projekt vid 
kommunens nya ridanläggning vid Nyäng. Utöver dessa två projekt föreslås 
medel gå till utlysande och genomförande av en konsttävling avseende 
konstnärlig utsmyckning vid Nyköping kommuns kommande resecenter.  

Processen med utlysningar är öppen för alla att delta initialt, sedan väljs ett 
antal konstnärer ut som får möjlighet att utveckla sitt förslag. I sista skedet utses 
ett av projekten. Kultur- och fritidsnämnden avser att återkomma till 
kommunstyrelsen i 2022 års äskande för slutfinansiering av konstinvesteringen 
vid Nyköpings resecenter. 
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2020-11-05 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anvisa 1,5 mnkr till Kultur och fritidsnämnden från Kommunstyrelsens 
ofördelade investeringsmedel för konstinvesteringar 2021 till genomförande 
av projekt i enlighet med förslaget. 

 

  

Mats Pettersson  

Kommundirektör  
  

 Jonas Andersson 

 Tf chef Beställarkontor 

 

Beslut till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
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  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-01-25 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

7§ Återrapportering av användning gällande 
stimulansmedel för stärkt bemanning inom sociala 
barn och ungdomsvården 

Diarienummer: KK20/657 

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till 
kommunerna för att förstärka bemanningen inom den sociala barn- och 
ungdomens myndighetsutövning. Medlen har fått användas till att öka 
antalet socialsekreterare, arbetsledare och administratörer. Satsningen har 
pågått under åren 2016-2020.  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-27 att rekvirera medel för år 2020. 
Socialnämnden fick i uppdrag att administrera medlen som skulle användas 
inom division Social omsorg (DSO). Nämnden fick samtidigt i uppdrag att 
återrapportera till kommunstyrelsen hur medlen använts. 

Beslut från nämnden har fattats på delegation av Socialnämndens 
ordförande. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 
med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 
bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

Socialstyrelsen har lämnat 598 724 kronor till den sociala barn- och 
ungdomsvården i Nyköpings kommun. Medlen har använts till att finansiera 
två socialsekreterartjänster under 2020.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att godkänna rapporteringen av användning av stimulansmedel, 
 

2) att översända rapporten till Socialstyrelsen, samt 
 

3) att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
 
 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-01-25 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Beslut till 

Socialstyrelsen 

Socialnämnden 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kommunledningskansliet, 
Sekretariat 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-14 

Dnr KK20/123 

 

Kommunstyrelsen 

Återrapportering av användning gällande 
stimulansmedel för stärkt bemanning inom sociala 
barn och ungdomsvården 

Bakgrund 
Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till 
kommunerna för att förstärka bemanningen inom den sociala barn- och 
ungdomens myndighetsutövning. Medlen har fått användas till att öka antalet 
socialsekreterare, arbetsledare och administratörer. Satsningen har pågått 
under åren 2016-2020.  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-27 att rekvirera medel för år 2020. 
Socialnämnden fick i uppdrag att administrera medlen som skulle användas 
inom division Social omsorg (DSO). Nämnden fick samtidigt i uppdrag att 
återrapportera till kommunstyrelsen hur medlen använts. 

Beslut från nämnden har fattats på delegation av Socialnämndens ordförande. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 
barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

Socialstyrelsen har lämnat 598 724 kronor till den sociala barn- och 
ungdomsvården i Nyköpings kommun. Medlen har använts till att finansiera två 
socialsekreterartjänster under 2020.  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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 

 

mailto:kommun@nykoping.se
http://www.nykoping.se/
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2021-01-14 

att godkänna rapporteringen av användning av stimulansmedel, samt 

att översända rapporten till Socialstyrelsen. 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
 

Jonas Andersson  
Tf Beställarchef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Socialstyrelsen 

Socialnämnden 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cecilia Moore 
 

2020-12-17 Dnr 
SN20/21 

 

 
 
 
   
 

Beslut att lämna återrapportering till 
Socialstyrelsen avseende 2020 års statsbidrag för 
stärkt bemanning inom den sociala barn- och 
ungdomsvården  
 

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till 
kommunerna för att förstärka bemanningen inom den sociala barn- och 
ungdomens myndighetsutövning. Medlen har fått användas till att öka antalet 
socialsekreterare, arbetsledare och administratörer. Satsningen har pågått 
under åren 2016-2020.  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-27 att rekvirera medel för år 2020. 
Socialnämnden fick i uppdrag att administrera medlen som skulle användas 
inom division Social omsorg (DSO). Nämnden fick samtidigt i uppdrag att 
återrapportera till kommunstyrelsen hur medlen använts. Kommunstyrelsen ska 
därefter lämna en återrapportering till Socialstyrelsen senast 2021-02-05.  

Socialstyrelsen har lämnat 598 724 kronor till den sociala barn- och 
ungdomsvården i Nyköpings kommun. Medlen har använts till att finansiera två 
socialsekreterartjänster under 2020.  

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar återrapportering till 
Socialstyrelsen av hur medlen har använts. Återrapporteringen ska göras i en 
enkät, både elektroniskt och i pappersform, med underskrift av behörig 
företrädare.  

 

Socialnämndens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lämna rapport gällande hur Nyköpings kommun använt stimulansmedlen 
för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården år 2019 till 
Socialstyrelsen  

 

Postadress 
Nyköpings kommun 
Socialnämnden 
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 

 

mailto:kommun@nykoping.se
http://www.nykoping.se/


SN20/21  2020-12-17 

2/2 

 

 

Marjo Gustafsson  
Ordförande Socialnämnden  

 

Delegationsanmälan 

Beslutet är fattat med stöd av Socialnämndens delegationsordning SN18/48. 
Delegationsnummer 1.1.1  

 

 

 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-01-25 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

8§ Bemyndigande att underteckna handlingar 
(motsvarande firmatecknare) från 2021-02-01 

Diarienummer: KK21/23 

Kommunstyrelsens reglemente anger i § 24 att ”avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av 
ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordföranden och 
kontrasigneras av kommundirektören, chefstjänsteman vid 
kommunledningskontoret, divisionschef eller annan som styrelsen utser. I 
övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna 
handlingar”.  

För att underlätta kommunikationen, med framförallt näringslivet, i samband 
med undertecknande av avtal och andra handlingar föreslås att ordet 
firmatecknare ska finnas med i beslutet angående bemyndigande att 
underteckna handlingar. Firmatecknare är den som har rätt att underteckna i 
firmans namn något som inte finns i den bemärkelsen avseende kommunen. 
Vad gäller kommunens beslut om bemyndigande är det motsvarigheten till 
firmatecknare.  

Nytillkomna uppgifter är gulmarkerade. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
1) att från och med 2021-02-01 bemyndiga envar av 

kommunstyrelsens ordförande Urban Granström, 1:e vice 
ordförande Martina Hallström, 2:e vice ordförande Anna af Sillén, 
kommunfullmäktiges ordförande Mohammad Mouaid i förening 
med endera: 

• kommundirektör Mats Pettersson 
• kommunjurist Heléne Jonsson Lindblad 
• kommunjurist Sara Ekinge 
• näringslivschef Maria Karlsson 
• ekonomichef Jukka Taipale 
• upphandlingschef Christopher Jonsson 
• hr-chef Katarina Högström Hadfy 
• IT-chef Peter Palmebäck 
• kommunikationschef Anna Nilheimer 
• tf samhällsbyggnadschef uppgiften lämnas vid sammanträdet 
• divisionschef Kent Nyman 
• divisionschef Jan Holmlund 
• divisionschef Inger Fransson 
• räddningschef Patrik Kullman 
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

att för Nyköpings kommuns räkning beträffande respektive funktion 
underteckna avtal, andra handlingar eller skrivelser (motsvarande 
firmatecknare), samt 

 
2) att fr o m 2021-02-01 bemyndiga envar av kommunstyrelsens 

ordförande Urban Granström, 1:e vice ordförande Martina Hallström, 
2:e vice ordförande Anna af Sillén och kommunfullmäktiges 
ordförande Mohammad Mouaid i förening med: 
 
• ekonomichef Jukka Taipale 
• kommunjurist Helene Jonsson Lindblad 
• kommunjurist Sara Ekinge 
 
att underteckna borgens- eller ansvarsförbindelser för kommunens 
räkning (motsvarande firmatecknare). 
 
 

Beslut till 

Ovan namngivna personer 

Kommunledningskansliet 

Samhällsbyggnad 

HR-avdelningen 
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Bemyndigande att underteckna handlingar 
(motsvarande firmatecknare) från 2021-02-01 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens reglemente anger i § 24 att ”avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av 
ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras 
av kommundirektören, chefstjänsteman vid kommunledningskontoret, 
divisionschef eller annan som styrelsen utser. I övrigt bestämmer 
kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlngar”.  

För att underlätta kommunikationen, med framförallt näringslivet, i samband 
med undertecknande av avtal och andra handlingar föreslås att ordet 
firmatecknare ska finnas med i beslutet angående bemyndigande att 
underteckna handlingar. Firmatecknare är den som har rätt att underteckna i 
firmans namn något som inte finns i den bemärkelsen avseende kommunen. 
Vad gäller kommunens beslut om bemyndigande är det motsvarigheten till 
firmatecknare.  

Nytillkomna uppgifter är gulmarkerade. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att från och med 2021-02-01 bemyndiga envar av kommunstyrelsens 
ordförande Urban Granström, 1:e vice ordförande Martina Hallström, 2:e vice 
ordförande Anna af Sillén, kommunfullmäktiges ordförande Mohammad 
Mouaid i förening med endera: 

 
• kommundirektör Mats Pettersson 
• kommunjurist Heléne Jonsson Lindblad 
• kommunjurist Sara Ekinge 
• näringslivschef Maria Karlsson 
• ekonomichef Jukka Taipale 
• upphandlingschef Christopher Jonsson 
• hr-chef Katarina Högström Hadfy 
• IT-chef Peter Palmebäck 
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• kommunikationschef Anna Nilheimer 
• tf samhällsbyggnadschef  
• divisionschef Kent Nyman 
• divisionschef Jan Holmlund 
• divisionschef Inger Fransson 
• räddningschef Patrik Kullman 
 

att för Nyköpings kommuns räkning beträffande respektive funktion 
underteckna avtal, andra handlingar eller skrivelser (motsvarande 
firmatecknare), samt 

att fr o m 2021-02-01 bemyndiga envar av kommunstyrelsens ordförande 
Urban Granström, 1:e vice ordförande Martina Hallström, 2:e vice ordförande 
Anna af Sillén och kommunfullmäktiges ordförande Mohammad Mouaid i 
förening med: 
 
• ekonomichef Jukka Taipale 
• kommunjurist Helene Jonsson Lindblad 
• kommunjurist Sara Ekinge 
 
att underteckna borgens- eller ansvarsförbindelser för kommunens räkning 
(motsvarande firmatecknare). 
 

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
  

 Jenny Åtegård 
 Tf Kanslichef  

 

Beslut till: 

Ovan namngivna personer 
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9§ Delegationsärenden  

Diarienummer: KK21/5 

Förteckning över beslut fattade på delegation: 
 
Nr Från Innehåll Diarienummer 
1 Tf. Inköps- och 

upphandlingschef 
Anmälan om 
delegationsbeslut 
avseende Beslut om 
likalydande 
tilldelningsbeslut 2 –  
Varuförsörjningens 
upphandling 
Operationsmaterial 
allmänt 
 

KK20/519:7 

2 Tf. Inköps- och 
upphandlingschef 

Anmälan om 
delegationsbeslut 
avseende Beslut om 
likalydande 
tilldelningsbeslut 2 – 
Rättelse, gällande 
Varuförsörjningens 
upphandling 
Operationsmaterial 
allmänt 
 

KK20/519:8 

3 Kommunikationschef Anmälan om 
delegationsbeslut: 
Tillsvidareanställning 
Vaktmästare 
 

KK20/5:253 

4 Divisionschef 
Tekniska divisionen 

Anmälan om 
delegationsbeslut: 
Tillsvidareanställning 
Driftteknik 
 

KK20/5:254 
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5 Divisionschef 
Division Social 
omsorg 

Anmälan om 
delegationsbeslut: 
Tillsvidareanställning 
Enhetschef Ekonomi 
 

KK20/5:255 

6 Ekonomichef 
Ekonomiavdelningen 

Anmälan om 
delegationsbeslut: 
Avskrivningar av 
fordringar 
 

KK20/348:3 

7 Tekniska divisionen Beslut om tecknande av 
leasingavtal för fordon 
2020 samt två beslut om 
förnyad 
konkurrensutsättning 
 

KK20/5:256 

8 Kommunjurist Yttrande gällande 
överklagande 
upphandling. Parter 
Medley AB /Nyköpings 
Kommun 
 

KK20/744 

9 Näringslivschef Beslut om 
tillsvidareanställning av 
destinationskoordinator 
 

KK20/5:257 

10 Skolchef, Division 
Barn Utbildning 
Kultur 
 

Inköp till Sjösa förskola KK20/5:259 

11 Kommunjurist Yttrande över ansökan 
om antagande av 
hemvärnspersonal, 
handlingar 32-34 
 

KK20/8:47 
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12 Kommunjurist Yttrande över ansökan 
om antagande av 
hemvärnspersonal, 
handlingar 38-40 
 

KK20/8:48 

13 Kommunjurist Anmälan om 
delegationsbeslut: 
Tilldelningsbeslut 
avseende upphandling av 
hälsokontroller och 
arbetetsprov för 
Sörmlandskustens 
räddningstjänst 
 

KK20/5:260 

14 Kommunjurist Anmälan om 
delegationsbeslut: 
Tilldelningsbeslut 
avseende upphandling av 
ramavtal för 
hantverkstjänster 
 

KK20/5:261 

15 Staben, 
Samhällsbyggnad 

Anmälan om 
delegationsbeslut: Beslut 
om allmänna frågor 
december 2020 
 

KK20/5:262 

16 Staben, 
Samhällsbyggnad 

Anmälan om 
delegationsbeslut: Beslut 
avseende fastighets och 
exploateringsfrågor 
december 2020 
 

KK20/5:263 

17 Staben, 
Samhällsbyggnad 

Anmälan om 
delegationsbeslut: Beslut 
avseende fastighets och 
exploateringsfrågor 
december 2020 
 

KK20/5:264 
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18 Staben, 
Samhällsbyggnad 

Anmälan om 
delegationsbeslut: 
Beslut avseende 
Skolskjuts december 
2020 
 

KK20/5:265 

19 Säkerhetssamordnare, 
Kommunledningskansliet 

Anmälan om 
delegationsbeslut: 
Beviljande av 
skadeståndsanspråk 3 
st 
 

KK20/5:266 

20 Räddningschef, 
Räddning och Säkerhet 

Anmälan om 
delegationsbeslut: 
Anställningar RIB 2 st, 
Avtal om automatiskt 
brandlarm 4 st 
 

KK20/5:267 

21 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Yttrande gällande 
ansökan om 
undersökningstillstånd 
enligt minerallagen för 
området Tunaberg nr 3 
i Nyköpings kommun 
 

KK20/5:268 

22 Inköps- och 
upphandlingschef 

Tilldelning av ramavtal i 
upphandling av 
hantverkstjänster måleri 
 

KK20/523:15 

23 Samhällsbyggnad Anmälan om 
delegationsbeslut 
december 2020: 
Färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

KK20/5:270 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

10§  Anmälningsärenden 

Diarienummer: KK21/x 

Nr Från Innehåll Diarienummer 

1 Central Samverkans 
Grupp (CSG) 

Protokoll från 
sammanträde 2020-11-
12 

KK20/24:14 

2 Samhällsbyggnad – 
Stadsbyggnadsenheten 

Samråd – Förslag till ny 
detaljplan för del av 
Brandholmen 1:1, 
husbilsparkering, 
Kungshagen, Nyköping 
(SHB20/62) 
 

Postlista 

3 Samhällsbyggnad Dom 2020-10-26 i 
ärende gällande 
överklagat beslut om 
skolskjuts, 
Förvaltningsrätten 
upphäver kommunens 
beslut – Mål nr 8280-20 
– SHB20/200:7 
 

KK20/2:108 

4 Samhällsbyggnad Yttrande gällande 
överklagan av 
detaljplan för Väster 
1:42 m.fl., Nyköpings 
resecentrum 
 

KK20/502:24 
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

5 Vård- och 
omsorgsnämnden 

Beslut Vård- och 
omsorgsnämnden § 113 
2020-12-03 Vård- och 
omsorgsnämndens 
internkontrollplan 2021, 
samt antagen 
Internkontrollplan för 
Vård- och 
omsorgsnämnden 
 

KK20/4:8-8.1 

6 JO Kommentarer över 
yttranden i ärende 
gällande hantering 
avseende begäran om 
sammanställning av 
uppgifter rörande covid-
19 
 

KK20/452:4 

7 Mälardalsrådet Rapport från 
Mälardalsrådet 
avseende ”Framtidens 
resor – Storregional 
systemanalys för 
Stockholm-
Mälarregionen” 
 

KK20/2:109 

8 Region Sörmland Tilldelningsbeslut för 
regionaltågstrafiken, 
uppdrag Mälartåg Etapp 
2 
 

KK18/397:6 

9 Sveriges Kommuner 
och Regioner 

Omsorgsprisindex (OPI) 
för 2021 | Viktig 
information från SKR, 
cirkulär 20:56 
 

Postlistad 
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10 Region Sörmland Protokoll från 
sammanträde med 
Nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård 
2020-12-11 
 

KK20/16:8 

11 Sveriges Kommuner 
och Regioner 

Arbetsdomstolens dom 
2019 nr 56 om beräkning 
av sammanlagd 
anställningstid enligt 5 a 
§anställningsskyddslagen | 
Viktig information från SKR 
(cirkulär 20:62) 
 

Postlistad 

12 Regeringen, Miljö- 
och 
energidepartementet 

Regeringsbeslut: 
Förordnande av ledamöter 
och ersättare i den lokala 
säkerhetsnämnden vid de 
kärntekniska 
anläggningarna i Studsvik 
 

KK20/3:6 

13 HR-avdelningen Protokoll från lokal 
samverkan för 
Kommunledningskontoret 
2020-12-03 
 

KK20/198:7 

14 Samhällsbyggnad Lagakraftbevis: Detaljplan 
för del av Bondeby 1:79 m 
fl, Stigtomta, Nyköpings 
kommun – Detaljplanen 
har vunnit laga kraft 2020-
12-15 
 

KK20/2:110 

15 Sveriges Kommuner 
och Regioner 

Överenskommelse om 
ändringar i Allmänna 
bestämmelser samt 
bilagor till AB | Viktig 
information från SKR 
(cirkulär 20:61) 
 

Postlistad 

16 Sveriges Kommuner 
och Regioner 

Budgetförutsättningar för 
åren 2020–2023 | Viktig 
information från SKR, 
cirkulär 20:57 

Postlistad 
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17 Revisionen Förstudie av kommunens 
arbete med att beakta 
barnkonventionen 
 

KK20/2:111.1 

18 Vårdföretagarna Skrivelse från 
Vårdföretagarna angående 
statsbidrag för att 
ekonomiskt stödja vården 
och omsorgen till följd av 
covid-19 
 

KK20/216:4.1 

19 Kommunfullmäktige Utdrag 
Kommunfullmäktiges 
protokoll § 231 201208 
Inbetalning av kapitalinsats 
till Kommuninvest 
Ekonomisk förening 
 

KK20/525:4 

20 Sveriges Kommuner 
och Regioner 

Utfall kostnadsutjämning 
och LSS-utjämning 2021 | 
Viktig information från 
SKR, cirkulär 20:59 
 

Postlistad 

21 Sveriges Kommuner 
och Regioner 

Slutligt utfall av 2019 års 
kommunala 
fastighetsavgift, prognos 
2020–2022 | Viktig 
information från SKR, 
cirkulär 20:60 
 

Postlistad 

22 SCB – Statistiska 
centralbyrån 

Kommunalekonomisk 
utjämning för kommuner, 
utfall år 2021 
 

KK20/2:112.1 

23 Sveriges Kommuner 
och Regioner 

Meddelande från SKR:s 
styrelse – 
Överenskommelse mellan 
staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner 
(SKR) inom området 
psykisk hälsa och 
suicidprevention 2021-
2022 
 

KK20/2:114 
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24 Sveriges Kommuner 
och Regioner 

Meddelande från SKR:s 
styrelse – 
Överenskommelse mellan 
staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner 
(SKR) om Välfärdsteknik 
med de äldre i fokus 2021 
 

KK20/2:115 

25 HR-avdelningen Protokoll från Central 
Samverkansgrupp, CSG 
2020-12-03 
 

KK20/24:15 

26 Samhällsbyggnad Vidaredelegation för 
Samhällsbyggnad utifrån 
Kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 

KK20/2:116 

27 Barn- och 
ungdomsnämnden 

Beslut från Barn- och 
ungdomsnämnden § 87 
2020-12-09 Barn- och 
ungdomsnämndens 
budget 202 
 

KK20/7:13.2 

28 Sveriges Kommuner 
och Regioner 

Förlängning av 
överenskommelse om 
semesterlönegrundande 
frånvaro vid frånvaro med 
viss ersättning till 
riskgrupper under 
coronapandemin | Viktig 
information från SKR 
(cirkulär 21:02) 
 

Postlistad 
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2
9 

Sveriges Kommuner och 
Regioner 

Förlängning av 
överenskommelse om 
undantag från 
överläggningsskyldigheten 
vid avstängning i syfte att 
förhindra spridning av 
Covid-19 | Viktig 
information från SKR 
(cirkulär 21:03) 
 

Postlistad 

3
0 

Sveriges Kommuner och 
Regioner 

Förlängning av 
överenskommelse om 
undantag från 
överläggningsskyldigheten 
vid avstängning enligt 
BEA- och BAL-avtalen samt 
BUI T, i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19 | 
Viktig information från SKR 
(cirkulär 21:04) 
 

Postlistad 

3
1 

Sveriges Kommuner och 
Regioner 
 

Förlängning av 
överenskommelse om 
undantag från 
överläggningsskyldigheten 
enligt PAN vid avstängning 
som görs i syfte att 
förhindra spridning av 
Covid-19 | Viktig 
information från SKR 
(cirkulär 21:05) 
 

Postlistad 

3
2 

Sveriges Kommuner och 
Regioner 

Ersättning vid juridisk 
rådgivning och 
konsultverksamhet | Viktig 
information från SKR 
(cirkulär) 
 

Postlistad 

3
3 

Integritetsskyddsmyndighe
ten 

Beslut från 
Integritetsskyddsmyndighe
ten gällande att avsluta 
ärende som rör anmälan 
om personuppgiftsincident 

KK20/642:
2 

3
4 

 Beslut från 
Integritetsskyddsmyndighe
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ten gällande att avsluta 
ärende som rör 
personuppgiftsincident 

   KK20/614:
2 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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