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KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS 
SAMMANTRÄDE 

Måndag 3 maj 2021 klockan 13:30 
i Stadshuset Sal B, digitalt Microsoft Teams 

Kommundirektören informerar  

Kommunfullmäktigeärenden 

Kommunstyrelseärenden 
1 Internkontrollplaner år 2021 

- Tjänsteskrivelse 

- Sammanställning (handling kommer senare) 

 

KK21/4 

2 Utförande av hamnplan och färdigställande av allmän plats 

Rosenhill, Arnö 

KK21/264 

 - Tjänsteskrivelse 

- Kartbilaga 

 

 

3 Markanvisningsavtal för fastigheten Stopet 1 inom kvarteret 

Hinzens krog 

- Tjänsteskrivelse 

- Markanvisningsavtal 

- Kartbilaga 

 

KK21/265 

4 Investering i solskydd och belysning på förskolegårdar 

- Tjänsteskrivelse 

- Barnrättsprövning 

 

KK21/266 

5 Svar på medborgarförslag om att ge Alphaskolan mer 

resurser 

- Tjänsteskrivelse 

- Medborgarförslag 

 

KK18/540 



6 Svar på medborgarförslag om att asfaltera återstående 

delar av Ekebobacken, Oxbacken 

- Tjänsteskrivelse 

- Yttrande MSN 

- Medborgarförslag 

 

KK19/396 

7 Svar på medborgarförslag om att kommunen inte ska 

bevilja bygglov för vissa typer av byggnader utan att förse 

dem med solceller 

- Tjänsteskrivelse 

- Yttrande SHB 

- Medborgarförslag 

 

KK19/511 

KK19/512 

8 Svar på medborgarförslag om att bygga cirkulationsplatser 

på Runtunavägen vid Oxbacken 

- Tjänsteskrivelse 

- Yttrande MSN 

- Medborgarförslag  

 

KK19/639 

9 Avsägelse och fyllnadsval av representant för Sveriges 

Ekokommuner 

 

KK21/118 

10 Delegationsärenden 

 

KK20/5 

11 Anmälningsärenden  KK20/2 

 

  

Urban Granström 
Ordförande 

Fanny Bergström 
Sekreterare 

 

 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-03 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

KS §     Internkontrollplaner år 2021 

Diarienummer: KK21/4 

Bakgrund 

Utifrån kommunallagen och Nyköpings kommuns internkontrollreglemente 
har förslag till internkontrollplaner avseende 2021 för verksamheterna 
Division Utbildning, Division Social omsorg, Tekniska divisionen, 
Samhällsbyggnad, Division Näringsliv, kultur och fritid, Räddning och 
säkerhet, Beställarkontoret, HR-avdelningen, IT-avdelningen, 
Kommunikationsavdelningen, Kommunledningskansliet och 
Ekonomiavdelningen, tagits fram.  

Nyköpings kommun tillämpar Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO) modellen. Modellen bygger på fem 
huvudkomponenter som integrerar med varandra, vilka är grunden för att 
upprätta en intern kontrollplan:  

• Kontrollmiljö  

• Riskbedömning  

• Kontrollaktiviteter  

• Information & Kommunikation 

• Uppföljning 

 

Syftet med Internkontrollplaner är att upprätthålla en tillfredsställande 
internkontroll genom att 

• Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt,   

• Tillförlitlighet finns i verksamhetens information om ekonomin och 
verksamhet, 

• Efterleva lagar, föreskrifter och styrdokument. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att godkänna Internkontrollplaner för 2021, enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14. 
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 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-03 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Beslut till:  

Division Utbildning 

Division Social omsorg 

Tekniska divisionen 

Samhällsbyggnad 

Division Näringsliv, kultur och fritid 

Räddning och säkerhet 

Beställarkontoret 

HR-avdelningen 

IT-avdelningen 

Kommunikationsavdelningen 

Kommunledningskansliet 

Ekonomiavdelningen 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Tjänsteskrivelse 

2021-04-14 
Dnr KK21/4 

 

Kommunstyrelsen 

Internkontrollplaner för 2021 

Bakgrund 
Utifrån kommunallagen och Nyköpings kommuns internkontrollreglemente har 
förslag till internkontrollplaner avseende 2021 för verksamheterna Division 
Utbildning, Division Social omsorg, Tekniska divisionen, Samhällsbyggnad, 
Division Näringsliv, kultur och fritid, Räddning och säkerhet, Beställarkontoret, 
HR-avdelningen, IT-avdelningen, Kommunikationsavdelningen, 
Kommunledningskansliet och Ekonomiavdelningen, tagits fram.  

Nyköpings kommun tillämpar Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) modellen. Modellen bygger på fem 
huvudkomponenter som integrerar med varandra, vilka är grunden för att 
upprätta en intern kontrollplan:  

• Kontrollmiljö  

• Riskbedömning  

• Kontrollaktiviteter  

• Information & Kommunikation 

• Uppföljning 

 

 

 

 
Syftet med Internkontrollplaner är att upprätthålla en tillfredsställande 
internkontroll genom att 

• Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt,   

• Tillförlitlighet finns i verksamhetens information om ekonomin och 
verksamhet, 

• Efterleva lagar, föreskrifter och styrdokument.  
 

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/


 Dnr KK21/4 2/2 

 

2021-04-14 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1) att godkänna Internkontrollplaner för 2021, enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14.  

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
 

Jukka Taipale   
Ekonomichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Division Utbildning 
Division Social omsorg 
Tekniska divisionen 
Samhällsbyggnad 
Division Näringsliv, kultur och fritid 
Räddning och säkerhet 
Beställarkontoret 
HR-avdelningen 
IT-avdelningen 
Kommunikationsavdelningen 
Kommunledningskansliet 
Ekonomiavdelningen 
 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-03 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

KS §     Utförande av hamnplan och färdigställande av 
allmän plats Rosenhill, Arnö 

Diarienummer: KK21/264 

Bakgrund 

Maison Forte fick år 2017 en markanvisning av kvarteren Relingen och 
Kapellet i Rosenhill på Arnö, Nyköping (SHB 07/26:46). Exploatören och 
kommunen utredde enligt överenskommelsen möjligheten att anlägga en 
ny båtbrygga i anslutning till befintlig brygganläggning i området. Ett 
separat avtal tecknades 2018 vilken ansvarsfördelning för arbete och 
utförande av anläggning av brygga vid Rosenhill reglerades (SHB07/26:57). 
Avtalet ger exploatören rätt att utreda och utföra byggnation av ny 
båtbrygga. Kommunen ska enligt avtal svara för iordningställande av 
hamnplan till en högsta kostnad om 150 tkr. Hamnområdet visas i bilaga 1. 

Under år 2020 fick Maison Forte tillstånd för vattenverksamhet och under 
vinterhalvåret 2020/2021 har förberedande muddringsarbeten utförts. 
Bryggan planeras att läggas på plats under våren 2021. Inför detta ska 
hamnplanen färdigställas. Kommunen kommer att arrendera ut 
vattenområdet till bryggföreningen så snart bryggan är anlagd. 

Inom exploateringsområdet kvarstår också arbete inom allmän plats. En 
gångväg som sammanbinder Bastenshällsvägen med gångstråk inom 
naturmarken, skapar god tillgänglighet och kopplingar mellan bebyggelsen 
och naturmarken. Via denna nås också Sörmlandsleden som passerar 
mellan hamnområdet och bostadskvarteren. Kostnad för arbetena inom 
allmän plats uppgår till 150 tkr. 

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 

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara 
barnets bästa i förslag till beslut?  

Ja/Nej   
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 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-03 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att anvisa 150 tkr till Samhällsbyggnad för arbeten inom hamnplan, 
 

2) att anvisa 150 tkr till Samhällsbyggnad för arbeten inom allmän plats, 
 

3) att finansiera investeringar inom exploatering med medel från sålda 
exploateringsfastigheter i huvudprojektet, samt 
 

4) att investeringens kapitaltjänstkostnader inarbetas i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens driftsbudget. 
 

Beslut till:  
Samhällsbyggnad 

Ekonomiavdelningen 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Samhällsbyggnad, Mark och 
Exploatering 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-06 

Dnr KK21/264 

 

Kommunstyrelsen 

Utförande av hamnplan samt färdigställande av 
allmän plats Rosenhill, Arnö 

Bakgrund 
Maison Forte fick år 2017 en markanvisning av kvarteren Relingen och Kapellet 
i Rosenhill på Arnö, Nyköping (SHB 07/26:46). Exploatören och kommunen 
utredde enligt överenskommelsen möjligheten att anlägga en ny båtbrygga i 
anslutning till befintlig brygganläggning i området. Ett separat avtal tecknades 
2018 vilken ansvarsfördelning för arbete och utförande av anläggning av 
brygga vid Rosenhill reglerades (SHB07/26:57). Avtalet ger exploatören rätt att 
utreda och utföra byggnation av ny båtbrygga. Kommunen ska enligt avtal 
svara för iordningställande av hamnplan till en högsta kostnad om 150 tkr. 
Hamnområdet visas i bilaga 1. 

Under år 2020 fick Maison Forte tillstånd för vattenverksamhet och under 
vinterhalvåret 2020/2021 har förberedande muddringsarbeten utförts. 
Bryggan planeras att läggas på plats under våren 2021. Inför detta ska 
hamnplanen färdigställas. Kommunen kommer att arrendera ut vattenområdet 
till bryggföreningen så snart bryggan är anlagd. 

Inom exploateringsområdet kvarstår också arbete inom allmän plats. En 
gångväg som sammanbinder Bastenshällsvägen med gångstråk inom 
naturmarken, skapar god tillgänglighet och kopplingar mellan bebyggelsen 
och naturmarken. Via denna nås också Sörmlandsleden som passerar mellan 
hamnområdet och bostadskvarteren. Kostnad för arbetena inom allmän plats 
uppgår till 150 tkr. 

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?  

Postadress 
Nyköpings kommun 
611 83 Nyköping 

Besöksadress 
Stadshuset 
Tfn 0155-24 80 00 
Fax 0155-24 83 30 
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Nej 

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara 
barnets bästa i förslag till beslut?  

Ja/Nej   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1) att anvisa 150 tkr till Samhällsbyggnad för arbeten inom hamnplan  

2) att anvisa 150 tkr till Samhällsbyggnad för arbeten inom allmän plats  

3) att finansiera investeringar inom exploatering med medel från sålda 
exploateringsfastigheter i huvudprojektet 

4) att investeringens kapitaltjänstkostnader inarbetas i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens driftsbudget 

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
 

Maria Ljungblom 
Samhällsbyggnadschef 
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Samhällsbyggnad 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Samhällsbyggnad, Mark och 

Exploatering 

Tjänsteskrivelse 

2021-04-06 

Dnr KK21/264 

 
 

Bilaga 1 Karta hamnplan   
 

 

Figur 1. Karta över bostadskvarter och hamnområde i blå ruta 
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 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-03 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

KS §     Markanvisningsavtal för fastigheten Stopet 1 
inom kvarteret Hinzens krog 

Diarienummer: KK21/265 

Bakgrund 

Markanvisningsavtalet avser fastigheten Stopet 1, inom kvarteret Hinzens 
krog, i Nyköpings kommun.  

Näringslivsenheten tillsammans med Samhällsbyggnad, Mark- och 
exploatering bedömer att aktuell intressent, Bocks Fastighets AB, kommer 
att bidra positivt till den fortsatta utvecklingen av handelsplatsen Hinzens 
krog. 

Området Hinzens krogs handelsplats vänder sig till etableringar inom 
handel och kontor. Företaget Bocks Fastighets AB planerar att flytta sin 
befintliga verksamhet för försäljning av släpvagnar till fastigheten samt att 
uppföra lokaler för hyresgäster med inriktning handel och kontor. Bocks 
fastighets AB för idag samtal med flertalet potentiella hyresgäster till 
fastigheten. 

Området för vilken avtalet gäller är markerad på kartan och har en areal om 
ca 10 064 kvadratmeter. 

Markanvisningen innebär att intressenten undersöker möjligheten att 
exploatera området för sin verksamhet.  

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 

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara 
barnets bästa i förslag till beslut?  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
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 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-03 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

1) att godkänna markanvisningsavtal för Stopet 1, inom kvarteret 
Hinzens krog. 
 
 

Beslut till:  
Samhällsbyggnad, Mark- och exploateringsenheten 

Motpart 

 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kommunledningskansliet, 

Sekretariat 

Tjänsteskrivelse 

2021-04-22 

Dnr KK21/265 

 

Kommunstyrelsen 

Markanvisningsavtal för fastigheten Stopet 1 inom 

kvarteret Hinzens krog 

Bakgrund 

Markanvisningsavtalet avser fastigheten Stopet 1, inom kvarteret Hinzens krog, 

i Nyköpings kommun.  

Näringslivsenheten tillsammans med Samhällsbyggnad, Mark- och 

exploatering bedömer att aktuell intressent, Bocks Fastighets AB, kommer att 

bidra positivt till den fortsatta utvecklingen av handelsplatsen Hinzens krog. 

Området Hinzens krogs handelsplats vänder sig till etableringar inom handel 

och kontor. Företaget Bocks Fastighets AB planerar att flytta sin befintliga 

verksamhet för försäljning av släpvagnar till fastigheten samt att uppföra 

lokaler för hyresgäster med inriktning handel och kontor. Bocks fastighets AB 

för idag samtal med flertalet potentiella hyresgäster till fastigheten. 

Området för vilken avtalet gäller är markerad på kartan och har en areal om ca 

10 064 kvadratmeter. 

Markanvisningen innebär att intressenten undersöker möjligheten att 

exploatera området för sin verksamhet.  

 

Markanvisningsavtal bifogas (bilaga 1). 

Karta bifogas (bilaga 2) 

 

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?  
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Nej 

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara 

barnets bästa i förslag till beslut?  

- 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att godkänna markanvisningsavtal för Stopet 1, inom kvarteret Hinzens 

krog. 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
 

Maria Ljungblom  
Samhällsbyggnadschef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 

  

Beslut till: 

Samhällsbyggnad, Mark- och exploateringsenheten 

Motpart 

 

 

 



  Datum Dnr SHB11/16 

2021-03-24  

Samhällsbyggnad   

   

 

 

Postadress 

Nyköpings kommun 

N/A 

611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 

 

 

Tfn 0155-24 80 00 

Fax 0155-24 83 30 

 

Org nr 21 20 00-29 40 

Bg 619-03 42 

kommun@nykoping.se 

www.nykoping.se 

 

 

 

Mellan Nyköpings kommun, org. nr 212000-2940, 611 83 Nyköping, nedan 
kallad kommunen, och Bocks Fastighets AB, org. nr 559051-5887, 
Oldenburgs Allé 12, 611 38 Nyköping, nedan kallad bolaget, träffas härmed 
följande 

 

 

MARKANVISNINGSAVTAL 
 

1  Bakgrund och syfte 
Syftet med detta markanvisningsavtal är att ge riktlinjer och lägga fast 
förutsättningar för exploatering och utbyggnad av fastigheten Stopet 1, inom 
kvarteret Hinzens Krog i Nyköpings kommun. Området för vilket avtalet gäller 
har en areal om ca 10 064 kvadratmeter och benämns nedan fastigheten. Det 
aktuella området har markerats med blått på bifogad karta, se Bilaga 1.  

2  Giltighet 
Genom detta markanvisningsavtal förbinder sig kommunen att under 6 
månader från undertecknandet av överenskommelsen dock längst tom 2021-
11-30, inte försälja eller på annat sätt upplåta området till annan part. 

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

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

Bolaget äger rätt att i förtid säga upp det här avtalet. Uppsägningen ska ske 
skriftligen och blir giltig omedelbart efter att uppsägningen inkommit till 
kommunen.  
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3  Marköverlåtelse och ersättning 
Om parterna träffar avtal om marköverlåtelse kommer ett köpeavtal att 
upprättas.  

Priset för marken uppgår till 258 kronor per kvadratmeter fastighetsarea. 

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

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

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

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

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

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

För fastigheten gäller detaljplanen P11-6. Bolaget har tagit del av detaljplanen 
och är fullt införstådd med planens bestämmelser. 

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

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

 

  

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



Avtal  3/5 

 

  

 

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

7  Överlåtelse 
Detta avtal får inte överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande.  

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

kommunen. 

9  Handlingar 
Till avtalet bifogas följande handlingar 

 

Bilaga 1: Karta över aktuellt område.  
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Detta markanvisningsavtal avseende fastigheten Stopet 1, inom kvarteret 
Hinzens Krog i Nyköpings kommun, har upprättats i två likalydande exemplar 
varav parterna tagit var sitt. 

 

*   *   *   *   * 

 

 

 

Nyköping 21   -   -                                Nyköping 21   -   - 

För bolaget                                            För kommunen 

 

 

  

_______________________                ________________________ 

Daniel Bock                                          Urban Granström 

Styrelseordförande                               Kommunstyrelsens ordförande 
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Bilaga 1 – Karta över aktuellt område 

 



Bilaga 2 – Karta över Stopet 1 (Blå markering) 
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KS §     Investering i solskydd och belysning på 
förskolegårdar 

Diarienummer: KK21/266 

Bakgrund 

Solskydd 

Flera förskolor saknar idag skuggiga ytor på gårdarna för barnen att vistas 
på, något som även har konstaterats vid de tillfällen som Miljöenheten har 
genomfört tillsyn. Barn har tunnare hud än vuxna och är därmed extra 
känsliga för UV-strålning från solen. Om barnen bränner huden ökar risken 
att de i framtiden kan drabbas av hudcancer. Lekmiljöer där barnen 
tenderar att sitta stilla, till exempel sandlådor, bör helst vara i en skuggig yta. 
Förskolorna har olika förutsättningar att erbjuda solskydd på 
förskolegårdarna. Division Utbildning har meddelat Miljöenheten att 
åtgärder planeras att vidtas under våren 2021 för att kunna ha solskydd på 
plats till sommaren. Det är ett pågående ärende som Miljöenheten kommer 
att ta upp.  

Division Utbildning kartlägger de behov som finns på de kommunala 
förskolorna. Tekniska divisionen i form av ansvarig för lokalerna genomför 
planerade åtgärder. Folkhälsomyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten och 
Boverket har alla information på sina hemsidor om strålning och behoven av 
skugga på förskolegårdar. Strålsäkerhetsmyndigheten nämner flera 
kommuner som arbetar aktivt med frågan.  

Till sommaren 2021 behöver solskydd finnas uppe på de sommaröppna 
förskolorna. Även övriga förskolor behöver åtgärdas snarast möjligt. Med 
sommaröppna förskolor menas de förskolor som har öppet under hela 
sommaren medan de övriga förskolorna har stängt under vecka 27–30 och 
då samlas barnen på de sommaröppna enheterna. Alla förskolors behov 
kartläggs och planeras att åtgärdas men de sommaröppna förskolorna 
prioriteras först.  

Belysning 

Till följd av den pågående pandemin och skarpa rekommendationer från 
Region Sörmland har de kommunala förskolorna bedrivit stora delar av 
utbildningen och undervisningen utomhus. Hämtning och lämning av barn 
sker utomhus på förskolegården för att värna om pedagogernas säkerhet 
och för att kunna hålla distans. I samband med övergången till det 
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förändrade arbetssättet identifierades bristfällig belysning på flera av de 
kommunala förskolegårdarna, särskilt under vinterhalvåret.  

För att ha bättre förutsättningar till kommande vinter behöver belysningen 
åtgärdas på ett flertal förskolor. Barnen rör sig över hela förskolegårdarna 
och hamnar, med den belysning som är idag, i mörka ytor som är 
svåröversedda för personalen. Det innebär att förskolorna har behov av fler 
personer i personalen för att kunna hålla uppsikt över alla ytor, vilket ökar 
driftskostnaderna för enheterna.  

Bättre belysning ökar tryggheten för barnen då de kan röra sig på belyst 
gård där personalen får en bättre uppsikt över barnen under vinterhalvåret. 
Även utanför förskolans öppettider så ser vi att exempelvis skadegörelse 
kan minska med bättre belysning. 

Tekniska divisionen har inom ramen för kommunens samordning av 
pandemin tidigare arbetat med uppdraget att åtgärda belysning i samband 
med entréerna men det täcker inte det samlade behov som förskolorna har. 
Hämtning och lämning av barn sker över stora delar av förskolegården vilket 
ställer krav på bättre belysning över en större yta. 

Division Utbildning har sammanställt vilka enheter som har behov av 
åtgärder och utifrån dessa har prioriteringar och lösningar tagits fram 
tillsammans med Tekniska divisionen. Åtgärderna planeras genomföras i tid 
för att vara färdigställda till hösten då det blir mörkare igen för att kunna ha 
en god arbetsmiljö och säkerhet på förskolorna.  

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?  

Ja 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Ja 

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara 
barnets bästa i förslag till beslut?  

Ja 

Dokumentation  

Genomförd prövning är bilagd tjänsteskrivelsen. 
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Förslag 

Solskydd i form av perforerade dukar som fästs på stolpar, framför allt över 
sandlådor, monteras på samtliga förskolegårdar som saknar tillräckliga 
möjligheter för barn att vistas ute utan att exponeras utav för mycket 
solstrålning. Totalt handlar det om åtgärder på 33 förskolegårdar.   

Investeringen innebär att kommunen kommer att uppfylla gällande 
myndighetskrav och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, 
Strålsäkerhetsmyndigheten med flera ställer. 

Belysning förstärks på 23 förskolegårdar i form av utökad fasadbelysning 
och/eller förtätning av belysningsstolpar. 

Prisuppgifter för planerade åtgärder har tagits in från kommunens 
ramavtalade entreprenörer och totalkostnaden är utifrån det kalkylerad till 
2,9 mnkr. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att i samverkan med Division 
Utbildning genomföra åtgärder för solavskärmning och belysning 
enligt beskrivning ovan, samt 
 

2) att anvisa 2,9 mnkr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens 
ofördelade investeringsmedel för ändamålet, samt 
 

3) att kapitaltjänstkostnaderna för investeringen inarbetas i och belastar 
Tekniska divisionen, Kommunfastigheters, budget och tillsammans 
med tillkommande driftkostnad för anläggningen finansieras via 
hyresintäkter från inhyrande verksamhet. 
 

Beslut till:  
Tekniska divisionen 

Division utbildning 

Ekonomiavdelningen 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tekniska divisionen, 
Kommunfastigheter 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-12 

Dnr KK21/266 

 

Kommunstyrelsen 

Investering i solskydd och belysning på 
förskolegårdar 

Bakgrund 
Solskydd 
Flera förskolor saknar idag skuggiga ytor på gårdarna för barnen att vistas på, 
något som även har konstaterats vid de tillfällen som Miljöenheten har 
genomfört tillsyn. Barn har tunnare hud än vuxna och är därmed extra känsliga 
för UV-strålning från solen. Om barnen bränner huden ökar risken att de i 
framtiden kan drabbas av hudcancer. Lekmiljöer där barnen tenderar att sitta 
stilla, till exempel sandlådor, bör helst vara i en skuggig yta. Förskolorna har 
olika förutsättningar att erbjuda solskydd på förskolegårdarna. Division 
Utbildning har meddelat Miljöenheten att åtgärder planeras att vidtas under 
våren 2021 för att kunna ha solskydd på plats till sommaren. Det är ett 
pågående ärende som Miljöenheten kommer att ta upp.  

Division Utbildning kartlägger de behov som finns på de kommunala 
förskolorna. Tekniska divisionen i form av ansvarig för lokalerna genomför 
planerade åtgärder. Folkhälsomyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten och 
Boverket har alla information på sina hemsidor om strålning och behoven av 
skugga på förskolegårdar. Strålsäkerhetsmyndigheten nämner flera kommuner 
som arbetar aktivt med frågan.  

Till sommaren 2021 behöver solskydd finnas uppe på de sommaröppna 
förskolorna. Även övriga förskolor behöver åtgärdas snarast möjligt. Med 
sommaröppna förskolor menas de förskolor som har öppet under hela 
sommaren medan de övriga förskolorna har stängt under vecka 27–30 och då 
samlas barnen på de sommaröppna enheterna. Alla förskolors behov kartläggs 
och planeras att åtgärdas men de sommaröppna förskolorna prioriteras först.  

Belysning 
Till följd av den pågående pandemin och skarpa rekommendationer från 
Region Sörmland har de kommunala förskolorna bedrivit stora delar av 
utbildningen och undervisningen utomhus. Hämtning och lämning av barn 
sker utomhus på förskolegården för att värna om pedagogernas säkerhet och 

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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för att kunna hålla distans. I samband med övergången till det förändrade 
arbetssättet identifierades bristfällig belysning på flera av de kommunala 
förskolegårdarna, särskilt under vinterhalvåret.  
 
För att ha bättre förutsättningar till kommande vinter behöver belysningen 
åtgärdas på ett flertal förskolor. Barnen rör sig över hela förskolegårdarna och 
hamnar, med den belysning som är idag, i mörka ytor som är svåröversedda 
för personalen. Det innebär att förskolorna har behov av fler personer i 
personalen för att kunna hålla uppsikt över alla ytor, vilket ökar 
driftskostnaderna för enheterna.  

Bättre belysning ökar tryggheten för barnen då de kan röra sig på belyst gård 
där personalen får en bättre uppsikt över barnen under vinterhalvåret. Även 
utanför förskolans öppettider så ser vi att exempelvis skadegörelse kan minska 
med bättre belysning. 

Tekniska divisionen har inom ramen för kommunens samordning av pandemin 
tidigare arbetat med uppdraget att åtgärda belysning i samband med 
entréerna men det täcker inte det samlade behov som förskolorna har. 
Hämtning och lämning av barn sker över stora delar av förskolegården vilket 
ställer krav på bättre belysning över en större yta. 

Division Utbildning har sammanställt vilka enheter som har behov av åtgärder 
och utifrån dessa har prioriteringar och lösningar tagits fram tillsammans med 
Tekniska divisionen. Åtgärderna planeras genomföras i tid för att vara 
färdigställda till hösten då det blir mörkare igen för att kunna ha en god 
arbetsmiljö och säkerhet på förskolorna.  

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?  

Ja 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Ja 

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara 
barnets bästa i förslag till beslut?  

Ja 

Dokumentation  
Genomförd prövning är bilagd tjänsteskrivelsen. 

Förslag 
Solskydd i form av perforerade dukar som fästs på stolpar, framförallt över 
sandlådor, monteras på samtliga förskolegårdar som saknar tillräckliga 
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möjligheter för barn att vistas ute utan att exponeras utav för mycket 
solstrålning. Totalt handlar det om åtgärder på 33 förskolegårdar.   

Investeringen innebär att kommunen kommer att uppfylla gällande 
myndighetskrav och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, 
Strålsäkerhetsmyndigheten med flera ställer. 

Belysning förstärks på 23 förskolegårdar i form av utökad fasadbelysning 
och/eller förtätning av belysningsstolpar. 

Prisuppgifter för planerade åtgärder har tagits in från kommunens ramavtalade 
entreprenörer och totalkostnaden är utifrån det kalkylerad till 2,9 mnkr. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att i samverkan med Division 
Utbildning genomföra åtgärder för solavskärmning och belysning enligt 
beskrivning ovan, samt 

2) att anvisa 2,9 mnkr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens 
ofördelade investeringsmedel för ändamålet, samt 

3) att kapitaltjänstkostnaderna för investeringen inarbetas i och belastar 
Tekniska divisionen, Kommunfastigheters, budget och tillsammans med 
tillkommande driftkostnad för anläggningen finansieras via hyresintäkter 
från inhyrande verksamhet. 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
 

Kent Nyman  
chef Tekniska divisionen  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

 

Inger Fransson  
chef Division Utbildning 

 

Beslut till: 
Tekniska divisionen 

Division utbildning 

Ekonomiavdelningen 



  Datum 
2021-04-12 

Division Utbildning  
Kristina Karlberg  
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Prövning av barnets bästa enligt Barnkonventionen 
gällande solskydd och belysning förskolor 
(diarienummer: KS21/266) 

 

 

 

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

  

1. Beskriv ärendet eller frågan med utgångspunkt i barns bästa 

Utifrån ett stort behov av att kunna bedriva mer av utbildningen och 
undervisningen utomhus, har Division Utbildning inkommit med ett behov 
av fler solskydd och mer belysning på förskolegårdarna. Tekniska divisionen 
i form av ansvarig för lokalerna genomför planerade åtgärder. 

Framskrivningen gäller montering av solskydd över sandlådor samt 
förstärkning av gårdsbelysningar. Åtgärderna planeras påbörjas under 
våren 2021.  

Flera förskolor saknar idag skuggiga ytor på gårdarna för barnen att vistas 
på, något som även har konstaterats vid de tillfällen som Miljöenheten har 
genomfört tillsyn.  

Behovet av mer belysning har intensifierats kraftigt under 2020/2021, då 
pandemin gjort att vi har ett krav på oss med utökad utbildning utomhus. 
Vintertid blir det svårt, då många gårdar är så mörka, att vi helt enkelt inte 
ser barnen.  

Ärendet berör barnen i Nyköpings kommuns förskolor och handlar om 
deras trygghet och säkerhet, rätt till utbildning samt lika rättigheter. 

 
 
2. Bedöm vilket underlag som är relevant att utgå från för att kunna 

göra en bedömning av barnets bästa, och beskriv detta 
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Följande artiklar i Barnkonventionen har en koppling till de föreslagna 
åtgärderna och är därmed aktuella för prövning: 

 

2: Inget barn får diskrimineras 

3: Barnets bästa ska komma första - kopplat till artikel 28! 

12: alla barn har rätt att säga sina åsikter 

13 - 15: Säga vad de tycker och tro på vad de vill.   

23: barn med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter och 
möjligheter att delta i samhället som andra barn.  

26 & 27: Barn har rätt till trygghet 

28: barn har rätt till utbildning  

31: barn har rätt till lek, vila och fritid.  

Artikel 3: "Barnets bästa ska komma först i alla beslut som för barnet". Detta 
blir tydligt då vi ser till behoven av både solskydd och belysning. En ökning 
av båda skulle avsevärt förbättra barnens fysiska utomhusmiljö i förskolan. 

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

Enligt artiklarna ovan ges det bättre förutsättningar både för barnens fysiska 
miljö men även för deras möjligheter till utbildning (artikel 28; barns rätt till 
utbildning).  

Det blir också en ökad likvärdighet mellan förskolorna, vilket syftar till artikel 
2 om alla barns lika rättigheter och värde.   

Behovet har funnits för länge, och måste åtgärdas nu, då bristen av framför 
allt solskydden begränsar möjligheterna till undervisning och utbildning 
utomhus, särskilt sommartid.   

 

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

Med stöd av artiklarna i Barnkonventionen som nämns ovan ser vi bättre 
möjligheter för alla barn i Nyköpings förskolor, som vi beskriver ovan. Att 
vistas mer av sin förskoldag utomhus är dessutom främjande för barns hälsa, 
inte bara i pandemitider. 
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5. Finns det övriga intressen som behöver beaktas i ärendet? Beskriv 
dessa.  

23: barn med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter och 
möjligheter att delta i samhället som andra barn.  
26 & 27: Barn har rätt till trygghet 
31: barn har rätt till lek, vila och fritid.  
 
 
Artikel 31: Bättre förutsättningar för en god balans i utbildningen mellan lek 
och vila samt bättre möjligheter till uppdelningar av barngrupperna 
kommer att kunna möjliggöras då barn och pedagoger kan sprida sig mer 
över förskolegårdarna. Detta skapar bättre undervisningstillfällen och 
möjlighet att även sova utomhus i skuggan (balans mellan vila, lek och 
utbildning). 
 
6. Väg övriga intressen mot vad som bedömts vara barnets bästa. 

Se ovan. 

7. Formulera ett förslag till beslut 

Förslaget är att med stöd av FN´s konvention om barns rättigheter besluta 
om investering i solskydd och belysning på förskolegårdar enligt 
tjänsteskrivelse 

8. Föreslå kompenserande åtgärder 

Bedömningen är att barnets bästa har tillgodosetts och fått väga tyngst. 
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KS §     Svar på medborgarförslag om att ge Alphaskolan 
mer resurser 

Diarienummer: KK18/540 

Bakgrund 

Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige 2018-11-13. 
Förslagsställaren vill att kommunen ska ge Alphaskola mer resurser i form av 
att ha socialtjänstfilial/satellitmottagning, ungdomsstödjare på plats hela 
skoldagarna som ingår i elevråds-team, fritidsgård efter skoltid 
Förslagsställaren motiverar förslaget med att dessa resurser skulle göra 
skolmiljön tryggare för ungdomar och bidra till ökad trivsel, lärande och en 
meningsfull skoltid och fritid efter skolan. 

Nyköpings kommun är eniga med förslagsställaren gällande att en trygg 
skolmiljö är oerhört viktig för barn och ungdomars trivsel och lärande och är 
således något som alla skolor i Nyköpings kommun arbetar för att 
säkerställa.  

Nyköpings högstadium (Alpha och Omega) arbetar med en förlängd 
elevhälsa genom våra lagmentorer som har ett särskilt ansvar för det sociala 
arbetet. Det är viktigt med närvarande vuxna för att säkerställa en trygg 
skolmiljö. På Nyköpings högstadium finns kuratorer, studie- och 
yrkesvägledare, skolsköterskor, administrativ-personal, vaktmästare, IT, 
cafépersonal, specialpedagoger/speciallärare utöver lärarna som alla har en 
viktig roll i att arbeta förebyggande med tryggheten på skolan. 

Vid behov samarbetar Nyköpings högstadium med integrationspedagoger. 
Samarbete med ungdomsstödjare äger rum om en elev har en insats från 
socialtjänsten. Utöver det akuta arbetet som rör anmälningar till socialtjänst, 
polisanmälningar med mera så träffar skolan både polis och socialtjänst 
regelbundet i ett förebyggande arbete. Nyköpings högstadium samarbetar 
även med räddningstjänsten, barn och ungdomspsykiatrin, Skol IF och 
Toleransprojektet vilket skolan även är en del av.  

Nyköpings högstadium samarbetar också mycket med centrala barn och 
elevhälsan där det finns specialpedagoger, logopeder, skolläkare och 
psykologer att tillgå, samt specialpedagogiska skolmyndigheten vid behov. 

Förslag 

Eftersom Nyköpings Högstadium på ett flertal sätt arbetar med att 
säkerställa en trygg skolmiljö för alla elever samt där behov finns samarbetar 
med bland annat ungdomsstödjare vilket är något som föreslås i 
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medborgarförslaget bedömer kommunledningskontoret att 
medborgarförslaget kan bifallas. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att bifalla medborgarförslaget samt, 
 

2) att anse medborgarförslaget besvarat.  
 

 

Beslut till:  
Förslagsställaren 

Division Utbildning 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
N/A Tjänsteskrivelse 

2021-04-13 
Dnr KK18/540 

 

Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag om att ge Alphaskolan 
mer resurser 

Bakgrund 
Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige 2018-11-13. 
Förslagsställaren vill att kommunen ska ge Alphaskola mer resurser i form av 
att ha socialtjänstfilial/satellitmottagning, ungdomsstödjare på plats hela 
skoldagarna som ingår i elevråds-team, fritidsgård efter skoltid 
Förslagsställaren motiverar förslaget med att dessa resurser skulle göra 
skolmiljön tryggare för ungdomar och bidra till ökad trivsel, lärande och en 
meningsfull skoltid och fritid efter skolan. 

Nyköpings kommun är eniga med förslagsställaren gällande att en trygg 
skolmiljö är oerhört viktig för barn och ungdomars trivsel och lärande och är 
således något som alla skolor i Nyköpings kommun arbetar för att säkerställa.  

Nyköpings högstadium (Alpha och Omega) arbetar med en förlängd elevhälsa 
genom våra lagmentorer som har ett särskilt ansvar för det sociala arbetet. Det 
är viktigt med närvarande vuxna för att säkerställa en trygg skolmiljö. På 
Nyköpings högstadium finns kuratorer, studie- och yrkesvägledare, 
skolsköterskor, administrativ-personal, vaktmästare, IT, cafépersonal, 
specialpedagoger/speciallärare utöver lärarna som alla har en viktig roll i att 
arbeta förebyggande med tryggheten på skolan. 

Vid behov samarbetar Nyköpings högstadium med integrationspedagoger. 
Samarbete med ungdomsstödjare äger rum om en elev har en insats från 
socialtjänsten. Utöver det akuta arbetet som rör anmälningar till socialtjänst, 
polisanmälningar med mera så träffar skolan både polis och socialtjänst 
regelbundet i ett förebyggande arbete. Nyköpings högstadium samarbetar 
även med räddningstjänsten, barn och ungdomspsykiatrin, Skol IF och 
Toleransprojektet vilket skolan även är en del av.  
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Nyköpings högstadium samarbetar också mycket med centrala barn och 
elevhälsan där det finns specialpedagoger, logopeder, skolläkare och 
psykologer att tillgå, samt specialpedagogiska skolmyndigheten vid behov. 

Förslag 

Eftersom Nyköpings Högstadium på ett flertal sätt arbetar med att säkerställa 
en trygg skolmiljö för alla elever samt där behov finns samarbetar med bland 
annat ungdomsstödjare vilket är något som föreslås i medborgarförslaget 
bedömer kommunledningskontoret att medborgarförslaget kan bifallas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla medborgarförslaget samt, 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
 

Jenny Åtegård  
Tf kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Förslagsställaren 

Division Barn, utbildning och kultur 

 

 

 







  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-03 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

KS §     Svar på medborgarförslag om att asfaltera 
återstående delar av Ekebobacken, Oxbacken 

Diarienummer: KK19/396 

Bakgrund 

Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-
10-08. Förslagsställaren föreslår att Nyköpings kommun ska asfaltera de 
delar av Ekebobacken i Oxbacken som i nuläget är oasfalterade. Förslaget 
motiveras bland annat med att det skulle minska damm från nuvarande 
vägbeläggning.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet, baserat på 
inhämtat underlag från Tekniska divisionen.  

Ekebobacken är en lågt trafikerad gata. Budgeten för beläggningsarbete är 
i nuläget begränsad, vilket innebär att man behöver prioritera mer 
trafikerade gator vid asfaltering.  

Förslag 

Då Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget för beläggningsarbete 
är begränsad, är Ekebobacken nedprioriterad till förmån för betydligt mer 
trafikerade gator. Med hänvisning till detta föreslår 
Kommunledningskontoret därför att medborgarförslaget avslås.   

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att avslå medborgarförslaget, samt 
 

2) att därmed anse det besvarat.  
 
 

Beslut till:  
Förslagsställaren 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige för kännedom 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
N/A Tjänsteskrivelse 

2021-04-13 
Dnr KK19/396 

 

Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag om att asfaltera 
återstående delar av Ekebobacken, Oxbacken 

Bakgrund 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-
08. Förslagsställaren föreslår att Nyköpings kommun ska asfaltera de delar av 
Ekebobacken i Oxbacken som i nuläget är oasfalterade. Förslaget motiveras 
bland annat med att det skulle minska damm från nuvarande vägbeläggning.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet, baserat på 
inhämtat underlag från Tekniska divisionen.  

Ekebobacken är en lågt trafikerad gata. Budgeten för beläggningsarbete är i 
nuläget begränsad, vilket innebär att man behöver prioritera mer trafikerade 
gator vid asfaltering.  

Förslag 
Då Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget för beläggningsarbete är 
begränsad, är Ekebobacken nedprioriterad till förmån för betydligt mer 
trafikerade gator. Med hänvisning till detta föreslår Kommunledningskontoret 
därför att medborgarförslaget avslås.   

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat.  

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
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Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
 

Jenny Åtegård  
Tf Kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Förslagsställaren 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige för kännedom 

 

 

 



 
Beställarkontor 
Jonas Andersson 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-04-23 
 

Dnr 
MSN20/37 

   
   
  
 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 
 

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 

Yttrande avseende medborgarförslag att utföra 
asfaltering av återstående delar på Ekebobacken i 
Oxbacken (KK19/396) 

Sammanfattning 
 

Förslagsställaren föreslår att utföra asfaltering av återstående delar på 
Ekebobacken i Oxbacken. Detta i syfte att bland annat minska damm från 
nuvarande grusbeläggning. 

Ekebovägen är en lågt trafikerad gata. Nämnden har idag en begränsad 
budget för beläggningsarbete. Det innebär en prioritering av gator som 
behöver asfalteras. I detta läge är Ekebovägen nedprioriterad till förmån för 
betydligt mer trafikerade gator. Nämndens förslag är att avslå 
medborgarförslaget med ovanstående motivering. 

 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Förslag 
Här kan vid behov förslaget till beslut utvecklas. Ta bort stycket om innehållet 
är identiskt med att-satserna under rubriken Förslag till beslut.  

Förslag till beslut 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

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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att anta tjänsteskrivelsen daterad 2020-04-23 som nämndens yttrande  
på medborgarförslaget. 

Jonas Andersson  
Sakkunnig tjänsteman  
  

  
  

 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen (KK19/464) 
 
 



 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-03 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

KS §     Svar på medborgarförslag om att kommunen 
inte ska bevilja bygglov för vissa typer av byggnader 
utan att förse dem med solceller 

Diarienummer: KK19/511, KK19/512 

Bakgrund 

Två medborgarförslag avseende att kommunen inte ska bevilja bygglov för 
vissa typer av byggnader utan att de förses med solceller väcktes i 
Kommunfullmäktige 2019-09-10.  

Det ena förslaget gäller att inte bevilja bygglov för flerfamiljshus, 
parkeringshus och kommunala byggnader utan att de förses med solceller. 
Motiveringen är klimatet, ekonomin, kommunens självbild och för 
kommande generationers skull.  

Det andra förslaget gäller att inte bevilja bygglov för offentlig byggnation, 
kommersiella fastigheter och hyreshus utan att dessa förses med solceller. 
Motiveringen är att det största hotet mot vårt världsgemensamma klimat är 
brist på fossilfri energi. Teknik och kunskap finns för att kunna använda 
oändlig energi från solen. Kostnaderna för att ta tillvara den är i det 
närmaste försumbar vid nybyggnation. Vidare anges att kommunen vill 
planera för att storstadsbor vill flytta till vår ort och att solenergi kan vara en 
bra anledning för dem att ta ett sådant beslut. Även att kommunfullmäktige 
fattar bra beslut i miljöfrågor, vilket borde ge kommunfullmäktige och 
invånarna en bra självbild. Slutligen anges barnbarn och barnbarnsbarn som 
viktiga skäl till att förslagsställaren ger sitt förslag. 

Nyköpings kommun ser positivt på att medborgare använder demokratiska 
kanaler för att uttrycka sina synpunkter om kommunen.  

Bägge medborgarförslagen har remitterats till Samhällsbyggnad som har 
yttrat sig. Kommunledningskansliet har berett dessa två förslag tillsammans 
då kansliet bedömer att de har samma innebörd.  

Alla beslut om bygglov regleras av Plan- och bygglagen (2010:900). 
Nyköpings kommun har därför inte rätt att ställa de krav som föreslås. Den 
här typen av beslut kan bara tas på en övergripande nationell nivå genom 
en förändring av lagstiftningen.  

Nyköpings kommun försöker däremot på flera andra sätt att skapa 
förutsättningar för miljövänliga val och lösningar och har som ett av fem 
övergripande mål i Vision 2030 att genomgå grön omställning. 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-03 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Förslag 

Förslagen är inte förenliga med gällande lagstiftning (Plan- och bygglagen). 
Nyköpings kommun har inte rätt att ställa de krav som avses i 
medborgarförslagen.  

Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförslagen avslås. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att avslå medborgarförslagen, samt 
 

2) att därmed anse dem besvarade. 
 
 

Beslut till:  
Förslagsställarna 

Samhällsbyggnad 

Kommunfullmäktige för kännedom 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
N/A Tjänsteskrivelse 

2021-04-13 
Dnr KK19/511 
Dnr KK19/512 

 

Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag om att kommunen inte 
ska bevilja bygglov för vissa typer av byggnader 
utan att förse dem med solceller 

Bakgrund 
Två medborgarförslag avseende att kommunen inte ska bevilja bygglov för 
vissa typer av byggnader utan att de förses med solceller väcktes i 
Kommunfullmäktige 2019-09-10.  

Det ena förslaget gäller att inte bevilja bygglov för flerfamiljshus, parkeringshus 
och kommunala byggnader utan att de förses med solceller. Motiveringen är 
klimatet, ekonomin, kommunens självbild och för kommande generationers 
skull.  

Det andra förslaget gäller att inte bevilja bygglov för offentlig byggnation, 
kommersiella fastigheter och hyreshus utan att dessa förses med solceller. 
Motiveringen är att det största hotet mot vårt världsgemensamma klimat är 
brist på fossilfri energi. Teknik och kunskap finns för att kunna använda oändlig 
energi från solen. Kostnaderna för att ta tillvara den är i det närmaste 
försumbar vid nybyggnation. Vidare anges att kommunen vill planera för att 
storstadsbor vill flytta till vår ort och att solenergi kan vara en bra anledning för 
dem att ta ett sådant beslut. Även att kommunfullmäktige fattar bra beslut i 
miljöfrågor, vilket borde ge kommunfullmäktige och invånarna en bra självbild. 
Slutligen anges barnbarn och barnbarnsbarn som viktiga skäl till att 
förslagsställaren ger sitt förslag. 

Nyköpings kommun ser positivt på att medborgare använder demokratiska 
kanaler för att uttrycka sina synpunkter om kommunen.  

Bägge medborgarförslagen har remitterats till Samhällsbyggnad som har yttrat 
sig. Kommunledningskansliet har berett dessa två förslag tillsammans då 
kansliet bedömer att de har samma innebörd.  

Alla beslut om bygglov regleras av Plan- och bygglagen (2010:900). Nyköpings 
kommun har därför inte rätt att ställa de krav som föreslås. Den här typen av 
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beslut kan bara tas på en övergripande nationell nivå genom en förändring av 
lagstiftningen.  

Nyköpings kommun försöker däremot på flera andra sätt att skapa 
förutsättningar för miljövänliga val och lösningar och har som ett av fem 
övergripande mål i Vision 2030 att genomgå grön omställning. 

Förslag 
Förslagen är inte förenliga med gällande lagstiftning (Plan- och bygglagen). 
Nyköpings kommun har inte rätt att ställa de krav som avses i 
medborgarförslagen.  

Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförslagen avslås.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslagen, samt 

att därmed anse dem besvarade.  

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
 

Jenny Åtegård  
Tf Kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 

Förslagsställarna 

Samhällsbyggnad 

 

 

 



  Svar på begäran om underlag till svar 
Samhällsbyggnad, Bygglovenheten 
Anna Hesselgren   2020-09-22 KK19/512  
       

 
 
 
 
 

 
 
Postadress Besöksadress Tfn. 0155-45 71 99  Org nr 21 20 00-29 40 
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   kommun@nykoping.se 

 

Förslag till svar på medborgarförslag om att inte 
bevilja bygglov för offentlig byggnation, 
kommersiella fastigheter eller hyreshus utan att 
dessa förses med solceller 
 

I ett medborgarförslag till Nyköpings kommun föreslås att kommunen inte ska 
bevilja bygglov för offentlig byggnation, kommersiella fastigheter eller 
hyreshus utan att dessa förses med solceller. 

Motiveringen är att det största hotet mot vårt världsgemensamma klimat är 
brist på fossilfri energi. Teknik och kunskap finns för att kunna använda 
oändlig energi från solen. Kostnaderna för att ta tillvara den är i det närmaste 
försumbar vid nybyggnation. Vidare anges att kommunen vill planera för att 
storstadsbor vill flytta till vår ort och att solenergi kan vara en bra anledning för 
dem att ta ett sådant beslut. Även att kommunfullmäktige fattar bra beslut i 
miljöfrågor, vilket borde ge kommunfullmäktige och invånarna en bra självbild. 
Slutligen anges barnbarn och barnbarnsbarn som viktiga skäl till varför 
förslagsställaren ger sitt förslag. 

Nyköpings kommun försöker på flera sätt att skapa förutsättningar för 
miljövänliga val och lösningar och har som ett av fem övergripande mål i 
Vision 2030 att genomgå grön omställning. 

Förslaget är dock inte förenligt med lagstiftningen (Plan och Bygglagen), 
Nyköpings kommun har inte rätt att ställa de krav som avses. 

Förslaget är därför att avslå medborgarförslaget. 

 

Anna Hesselgren 
Bygglovchef 



 

 

 

  



 

 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-03 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

KS §     Svar på medborgarförslag om att bygga 
cirkulationsplatser på Runtunavägen vid Oxbacken 

Diarienummer: KK19/639 

Bakgrund 

Rubricerat medborgarförslag väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-11-12. Förslagsställaren föreslår att man på Runtunavägen i Oxbacken 
bygger cirkulationsplatser i tre korsningar för att få ner hastigheten på 
vägen.  

Ärendet har behandlats vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde 2020-06-02. Tekniska divisionen har yttrat sig om 
medborgarförslaget.  

Av yttrandet framgår att kommunen är väghållare endast vid en av de 
föreslagna platserna, korsningen Hargsvägen-Runtunavägen. 
Cirkulationsplatser inte är en åtgärd som i första hand används i 
hastighetsdämpande syfte, främst på grund av att det är en kostsam åtgärd 
som kräver stort utrymme.   

Förslag 

En ombyggnad av korsningen Hargsvägen-Runtunavägen anses inte ha en 
sådan hastighetsdämpande effekt som motiverar den kostnad som 
ombyggnaden skulle innebära. Kommunledningskansliet föreslår därmed 
att medborgarförslaget avslås i de delar där kommunen är väghållare. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att avslå medborgarförslaget, samt 
 

2) att därmed anse det besvarat. 
 
 

Beslut till:  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige för kännedom  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
N/A Tjänsteskrivelse 

2021-04-13 
Dnr KK19/639 

 

Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag om att bygga 
cirkulationsplatser på Runtunavägen vid Oxbacken 

Bakgrund 
Rubricerat medborgarförslag väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-11-12. Förslagsställaren föreslår att man på Runtunavägen i Oxbacken 
bygger cirkulationsplatser i tre korsningar för att få ner hastigheten på vägen.  

Ärendet har behandlats vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde 2020-06-02. Tekniska divisionen har yttrat sig om 
medborgarförslaget.  

Av yttrandet framgår att kommunen är väghållare endast vid en av de 
föreslagna platserna, korsningen Hargsvägen-Runtunavägen. 
Cirkulationsplatser inte är en åtgärd som i första hand används i 
hastighetsdämpande syfte, främst på grund av att det är en kostsam åtgärd 
som kräver stort utrymme.  

Förslag 
En ombyggnad av korsningen Hargsvägen-Runtunavägen anses inte ha en 
sådan hastighetsdämpande effekt som motiverar den kostnad som 
ombyggnaden skulle innebära. Kommunledningskansliet föreslår därmed att 
medborgarförslaget avslås i de delar där kommunen är väghållare.  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat. Mats Pettersson  

Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
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Jenny Åtegård  
Tf Kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige för kännedom 

 

 

 

 



 
N/A 
Inga-Lill Claesson 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-04-23 

Dnr 
KK19/639 

   
   
  
 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
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Yttrande avseende medborgarförslag om att 
bygga tre cirkulationsplatser på Runtunavägen 
vid Oxbacken (KK19/639) 

Sammanfattning 
Enligt förslagsställaren föreslås tre cirkulationsplatser för att få ner hastigheten 
på passerande bilar. Cirkulationsplatser är inte en åtgärd som i första hand 
används i hastighetsdämpande syfte. Främst beroende på att det är en 
kostsam åtgärd som kräver stort utrymme. 

 Det är endast en av föreslagna platser där kommunen är väghållare, 
korsningen Hargsvägen-Runtunavägen.   En ombyggnad av den korsningen 
anser vi inte ha en hastighetsdämpande effekt som motiverar den kostnad 
som ombyggnaden medför.  

Nämnden föreslå att medborgarförslaget avslås i de delar där kommunen är 
väghållare. 

Bakgrund 
 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Dokumentation  
Genomförd prövning tillförs ärendet i Platina och bör innehålla följande 
dokumentation; beskrivning av ärende, grund för bedömning, vilka 
avvägningar som gjorts vid eventuella intressekonflikter samt slutgiltig 

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

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

mailto:kommun@nykoping.se
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bedömning och utfall. Det ska i underlaget kunna utläsas på vilket sätt 
framskrivet förslag beaktat barnets bästa. 

Förslag till beslut 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att anta tjänsteskrivelsen daterad 2020-04-23 som nämndens yttrande  

på medborgarförslaget 

 

Jonas Andersson  
Sakkunnig tjänsteman  
  

  
  

 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen (19/639) 
 





  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-03 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

KS §     Avsägelse och fyllnadsval av representant för 
Sveriges Ekokommuner 

Diarienummer: KK21/118 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2011 att ingå medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner. Föreningen lyfter frågor om hållbar utveckling och skapades 
som en respons på kommunernas efterfrågan om stöd och hjälp i arbetet 
med hållbar samhällsutveckling. Föreningen ger möjlighet till 
kunskapsinhämtning och nätverksarbete.  

Petter Söderblom (M) inkom 2021-02-16 med en avsägelse från uppdraget 
som representant för Sveriges Ekokommuner. Med anledning av Petter 
Söderbloms (M) avsägelse från uppdraget behöver fyllnadsval förrättas. 
Nominering av ny representant för Sveriges Ekokommuner har inkommit 
från Moderaterna.  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att bevilja Petter Söderblom befrielse från uppdraget som 
representant för Sveriges Ekokommuner, samt 
 

2) att välja Jan Bonnier (M) till ny representant för Sveriges 
Ekokommuner, efter Petter Söderblom (M). 
 
 

Beslut till:  
Petter Söderblom 

Jan Bonnier 

Sveriges Ekokommuner 

Informationsförvaltningen, Troman-ansvarig 

  



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-03 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS §     Delegationsärenden  

Diarienummer: KK21/5 

Förteckning över beslut fattade på delegation: 
 
Nr Från Innehåll Diarienummer 
1 Kommunjurist, 

Kommunledningskansliet 
Anmälan om 
delegationsbeslut 
gällande förlängning 
av avtal avseende 
Upphandling: 
Familjerådgivning 
 

KK17/115:17 

2 TF, Inköps- och 
upphandlingschef 
 

Anmälan om 
delegationsbeslut 
gällande tillägg till 
avtal avseende 
Upphandling: 
Städentreprenad 5:5A 
 

KK17/853:16 

3 TF, Inköps- och 
upphandlingschef 

Anmälan om 
delegationsbeslut 
gällande tillägg till 
avtal avseende 
Upphandling: 
Städentreprenad 
område 2A 
 

KK20/307:14 

4 Säkerhetssamordnare, 
Kommunledningskansliet 

Anmälan om 
delegationsbeslut: 
Beslut att bevilja 
skadeståndsanspråk 
på bland annat fordon 
inom omsorg, 
egendom inom skolan, 
nattpatrullen och 
hemtjänsten 
 

KK21/5:71 

5 Samhällsbyggnad Beslut om skolskjuts 
mars 2021 

KK21/5:70 

6 Ordförande 
Kommunstyrelsen 

Komplettering av 
Nyköpings kommuns 

KK20/298:7 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-03 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

ansökan om 
stadsmiljöavtal 

7 Kommunjurist Undertecknande av 
säkerhetsskyddsavtal 
(SUA) mellan 
Nyköpings kommun 
och Leverantör 

KK17/746:9 

8 Räddningschef, 
Räddning och säkerhet 

Beslut om avtal om 
automatiskt 
brandlarm: Sillekrog 
Scandinavian Ring, 
samt Lästringe Alma 
AB Gruppboende 
Solberga/Utterö 

KK21/5:72 

9 Räddningschef, 
Räddning och säkerhet 

Beslut om avtal om 
automatiskt brandlarm, 
Solgläntans förskola, 
anställning av RIB (6 
st), uppsägning RIB, 
avtal om 
bakgrundskontroller 

KK21/5:73 

10 Tekniska divisionen - 
Ekonomichef, 
Divisionschef och 
Förvaltarchef 

Beslut gällande: 
Leasingavtal fordon 
2021, FKU nytt tak 
Bråvikens förskola, 
beställning av nytt tak 
Bråvikens förskola 

KK21/5:74 

11 Samhällsbyggnad MEX Beslut avseende 
allmänna frågor 
februari 2021 

KK21/5:77 

12 Samhällsbyggnad MEX Beslut avseende inköp 
och upphandling 
februari 2021 

KK21/5:78 

13 Samhällsbyggnad MEX Beslut avseende 
fastighets- och 
exploateringsfrågor 
februari 2021 

KK21/5:79 

14 Samhällsbyggnad MEX Beslut avseende 
allmänna frågor mars 
2021 

KK21/5:80 

15 Samhällsbyggnad MEX Beslut avseende inköp 
och upphandling mars 
2021 

KK21/5:81 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-03 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

16 Samhällsbyggnad MEX Beslut avseende 
fastighets- och 
exploateringsfrågor 
mars 2021 

KK21/5:82 

17 HR-chef Överenskommelse 
mellan Nyköpings 
kommun och 
verksamhetschef 
Division Social omsorg 
avseende upphörande 
av anställning fr.o.m. 
2021-04-01 

KK21/262:1 

18 HR-chef Överenskommelse 
mellan Nyköpings 
kommun och 
verksamhetschef 
Division Social omsorg 
avseende upphörande 
av anställning fr.o.m. 
2021-04-07 

KK21/263:1 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
  



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-03 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS §     Anmälningsärenden 

Diarienummer: KK21/2 

Nr Från Innehåll Diarienummer 
1 Sveriges Kommuner 

och Regioner 
Cirkulär21:18 : Ändrade 
regler vid dag 180 i 
rehabiliteringskedjan 

Postlistad 

2 Sveriges Kommuner 
och Regioner 

Inbjudan till seminarium - 
Modell som identifierar 
ärenden för att förebygga 
hot och hat mot 
förtroendevalda 

KK21/27:2-2.1 

3 Barn- och 
ungdomsnämnden 

Utdrag Barn- och 
ungdomsnämnden § 11 
2021-03-24 
Verksamhetsberättelse 
för Barn- och 
ungdomsnämnden 2020 

KK21/116:4-4.1 

4 Barn- och 
ungdomsnämnden 

Utdrag Barn- och 
ungdomsnämnden § 14 
2021-03-24 
Kommunfullmäktiges 
uppdrag - Ekonomi i 
balans 

KK19/7:24-24.1 

5 HR-avdelningen Protokoll från Central 
Samverkansgrupp, CSG 
2021-03-04 

KK21/24:3 

6 Barn- och 
ungdomsnämnden 
 
 

Beslut från Barn- och 
ungdomsnämnden § 13 
2021-03-24 Ekonomisk 
uppföljning Barn- och 
ungdomsnämnden 
januari - februari 2021 

KK20/7: 
14-14.1 

7 Kompetens- och 
arbetsmarknads-
nämnden 

Beslut från Kompetens- 
och arbetsmarknads-
nämndens protokoll 
2021-03-31, § 16, 
Verksamhetsberättelse 
för Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden 
år 2020 

KK21/116: 
15-15.1 

8 Region Sörmland, 
Regionstyrelsen 

Beslut  från 
Regionstyrelsen 2021-04-

KK21/2:27-27.1 



PROTOKOLLSFÖRSLAG 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-03 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

13 § 71/21 Digitala 
sammanträden i 
fullmäktige styrelsen och 
nämnder 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1) att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna.
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