
 

 
 

Postadress  Besöksadress Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset Bg 619-03 42 
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KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS 
SAMMANTRÄDE 

Måndag 17 maj 2021 klockan 13:30 
i Stadshuset Sal B, digitalt Microsoft Teams 

TEMA klockan 09:00 – 11:00: Aktuella informationsärenden 

Kommundirektören informerar  

Informationsärenden 
1 Investeringsuppföljning  Ekonomiavde

lningen/Tekni

ska divisionen 

Kommunfullmäktigeärenden 
 

1 Försäljning av fastigheten Skullen 1 

- Tjänsteskrivelse 

- Köpeavtal 

- Karta 

KK21/302 

   

2 Uppdatering av aktieägaravtal för Onyx 

Näringslivsutveckling  

- Tjänsteskrivelse 

- Uppdaterat aktieägaravtal inkl bilagor 

KK21/32 

   

3 Svar på motion att vidareutveckla kallelserna genom att 

införa digitala länkar till underliggande handlingar 

- Tjänsteskrivelse 

- Motion 

KK16/219 

Kommunstyrelseärenden 
 



1 Kompensation till fristående enheter för kommunalt 

underskott i förskoleklass, grundskola årskurs 1–6 samt 

grundskola årskurs 7-9 2020 

KK21/112 

 - Tjänsteskrivelse 

- Beräkning av kompensation 

 

 

2 Investering: Upprustning och komplettering av teknisk 

utrustning för evenemang och konserter 

- Tjänsteskrivelse  

KK21/297 

   

3 Investering: Ombyggnad för fler klassrum i Gripenskolan  

- Tjänsteskrivelse  

- Barnrättsprövning Gripenskolan 

 

KK21/303 

4 Investering: Ombyggnad för fler klassrum i Alphaskolan 

- Tjänsteskrivelse  

- Barnrättsprövning Alphaskolan 

 

KK21/304 

5 Svar på medborgarförslag avseende konstnärligt 

samarbete 

- Tjänsteskrivelse 

- Yttrande KFN 

- Bilaga till yttrande  

- Medborgarförslag 

 

KK19/217 
 

6 Svar på medborgarförslag om att Nyköpings kommun ska 

bli humlornas beskyddare 

- Tjänsteskrivelser 

- Medborgarförslag 

 

KK20/128 

7 Svar på medborgarförslag om att sätta upp farthinder på 

del av Ortvägen 

- Tjänsteskrivelse 

- Yttrande MSN 

KK20/134 
 



- Medborgarförslag 

 
8 Svar på medborgarförslag om att kommunen ska sätta upp 

alternativt förbättra gatubelysningen i centrala Nyköping 

- Tjänsteskrivelse 

- Yttrande MSN 

- Medborgarförslag 

 

KK20/101 

9 Svar på medborgarförslag om att inrätta etiska riktlinjer 

mot sexistisk reklam 

- Tjänsteskrivelse 

- Medborgarförslag 

 

KK20/205 

10 Delegationsärenden 

 

KK21/4 

11 Anmälningsärenden  KK21/2 

 

  

Urban Granström 
Ordförande 

Fanny Bergström 
Sekreterare 

 

 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-17 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS §     Försäljning av fastigheten Skullen 1 

Diarienummer: KK21/302 

Bakgrund  

Kvarteret Förrådet 1 i Fågelbo genomgår en omvandling och är 
detaljplanelagt för bostäder. Detaljplaneområdet består efter genomförd 
förrättning av fastigheterna Stian 1, Ladugården 1, Skullen 1, Lidret 1 och 
Förrådet 2.  

Bostadsbyggnationen inom området påbörjades 2014 på fastigheten Stian 
1 och vidare 2017 på Ladugården 1.  

Under 2019 genomförde kommunen en markanvisningstävling för den 
fortsatta exploateringen inom området gällande Skullen 1 och Lidret 1. 
Exploatören APP-Properties valdes ut för Skullen 1och 2020-02-25 tecknade 
kommunen och exploatören markanvisningsavtal (SHB12/191:104).   

Parter har sedan dess genomfört förhandlingar vilka resulterat i att man 
enats om förutsättningarna för ett genomförande av exploateringen. För 
detta har parter upprättat och ingått ett separat genomförandeavtal 
(SHB12/191:108) och för marköverlåtelsen upprättat ett köpeavtal. APP- 
Properties överlåter vidare till sitt koncernbolag Omphalos 12 att vara 
avtalspart både i genomförandeavtal och köpeavtal. 

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 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

1) att godkänna köpeavtal, samt 
 

2) att teckna köpeavtal med och försälja fastigheten Skullen 1 till 
Omphalos 12 till en köpeskilling om 10 260 000 kronor. 

 

Kommunfullmäktiges beslut till:  
Samhällsbyggnad  

Motpart  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Samhällsbyggnad, Mark och 
Exploatering 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-21 

Dnr KK21/302 

 

Kommunfullmäktige 

Försäljning av fastigheten Skullen 1 

Bakgrund 
Kvarteret Förrådet 1 i Fågelbo genomgår en omvandling och är 
detaljplanelagt för bostäder. Detaljplaneområdet består efter genomförd 
förrättning av fastigheterna Stian 1, Ladugården 1, Skullen 1, Lidret 1 och 
Förrådet 2. 

Bostadsbyggnationen inom området påbörjades 2014 på fastigheten Stian 1 
och vidare 2017 på Ladugården 1. 

Under 2019 genomförde kommunen en markanvisningstävling för den 
fortsatta exploateringen inom området gällande Skullen 1 och Lidret 1. 
Exploatören APP-Properties valdes ut för Skullen 1och 2020-02-25 tecknade 
kommunen och exploatören markanvisningsavtal (SHB12/191:104).  

Parter har sedan dess genomfört förhandlingar vilka resulterat i att man enats 
om förutsättningarna för ett genomförande av exploateringen. För detta har 
parter upprättat och ingått ett separat genomförandeavtal (SHB12/191:108) 
och för marköverlåtelsen upprättat ett köpeavtal. APP- Properties överlåter 
vidare till sitt koncernbolag Omphalos 12 att vara avtalspart både i 
genomförandeavtal och köpeavtal. 

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 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1) att godkänna köpeavtal, samt  
 

2)  att teckna köpeavtal med och försälja fastigheten Skullen 1 till Omphalos 
12 till en köpeskilling om 10 260 000 kronor.  

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 KK21/302 2/2 

 

2021-04-21 

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2021-05-05 

Maria Ljungblom  
Samhällsbyggnadschef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Kommunfullmäktiges beslut till: 
Samhällsbyggnad 

Motpart 

 



  1 (2) 

 

 
Mellan Nyköpings kommun, org.nr 212000-2940, 611 83 Nyköping, nedan kallad 
Kommunen, och Omphalos 12 AB org.nr 559254-3648 med adress Storgatan 82 A, 352 
46 Växjö, nedan kallad Omphalos, träffas härmed följande  

 
 

KÖPEAVTAL 
 
1. Fastigheter och köpeskilling 
Kommunen överlåter och försäljer till Omphalos 12 fastigheten Skullen 1 för en 
köpeskilling om TIOMILJONERTVÅHUNDRASEXTIOTUSEN (10 260 000) kronor. 

 

2. Köpeskillingens erläggande 
Handpenning erläggs med 10 % av fastighetens köpeskilling vid detta köpeavtals 
undertecknande med avdrag för tidigare nedlagd markanvisningsavgift om 
TVÅHUNDRAFEMTUSENTVÅHUNDRA (205 200) kronor 
Resterande del av köpeskillingen erlägges senast 3 månader från detta köpeavtals 
undertecknande. Köpebrev ska upprättas när köpeskilling är till fullo betald.  
 
3. Tillträde 
Tillträde till fastigheten sker när köpeskilling är till fullo erlagd. 
 
4. Fastighetsrättsliga förutsättningar 
Fastigheten belastas inte av officialservitut eller inskrivna rättigheter och är inte heller 
delägande fastighet i någon gemensamhetsanläggning.  
 
5. Panträtter 
Kommunen garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av inskrivna 
panträtter. 
 
6. Överlåtelseförbud 
Fastigheten får ej utan kommunens skriftliga medgivande överlåtas inom två (2) år räknat 
från tillträdesdagen till annan än till bolag som enligt aktiebolagslagen ingår i samma 
koncern som Omphalos eller av Omphalos för ändamålet bildad bostadsrättsförening.  
Ovanstående överlåtelseförbud ska dock ej utgöra ett hinder mot inteckning, pantsättning 
eller pantrealisation av Fastigheten. 
 
7. Lagfartskostnad och stämpelskatt 
Omphalos betalar lagfartskostnader och stämpelskatter i samband med förvärvet. 
 
8. Besiktning och skick 
Fastigheten överlåts i befintligt skick med godkända åtgärdsmål beträffande KM. Inga 
ytterligare kända markföroreningar eller kända fornlämningar med arkeologiskt värde 
finns inom fastigheten.   
 
9. Övrigt 
I övrigt gäller vad som stadgas i jordabalken eller annan lag om förvärv av fast egendom. 
 
10. Giltighet 
En förutsättning för det här köpeavtalets giltighet är att det godkänns av 
kommunstyrelsen. Först efter kommunstyrelsens godkännande ska avtalet undertecknas 
av Kommunen. Om Kommunen ej undertecknat detta avtal senast vid den tidpunkt som 



  2 (2) 

 
infaller 5 arbetsdagar från det att kommunstyrelsen haft tre ordinarie mötestillfällen, efter 
det att Kommunen mottagit ett underskrivet köpeavtal från Omphalos, har Omphalos rätt 
att frånträda detta köpeavtal genom skriftligt meddelande.  
 
 

***************** 
 
Detta avtal som avser köp av Skullen 1 har upprättats i två likalydande exemplar varav 
parterna tagit var sitt. 
 
 
Nyköping 2021-      2021- 

 
 
 

____________________________ 
Urban Granström 
Kommunstyrelsens ordförande 
Nyköpings kommun 

___________________________ 
För Omphalos 12 AB 

 

 

 

 
____________________________ 
Katarina Hinrichsen 
Tf Mark- och exploateringschef 
Nyköpings kommun 

___________________________ 
För Omphalos 12 AB 

Bevittnas för säljaren:  

 
 
____________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 

 

 

____________________________ 
Namnförtydligande 

 



© LMV

Kartbilaga
Fastigheten Skullen 1
Blåskrafferad

Skala 1:1250
Datum 2021-04-21



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-17 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

KS §     Uppdaterat aktieägaravtal för ONYX, 
Näringslivsutveckling i Oxelösund/Nyköping AB 

Diarienummer: KK21/32 

Sammanfattning  

Vid bolagsstämman 2021 för ONYX Näringslivsutveckling i  

Oxelösund/Nyköping AB presenterades ett förslag till uppdaterat 
aktieägaravtal. Det tidigare var från 2020 och tecknades för ett år medan 
avtalet nu föreslås löpa på tills vidare. Bolagets inriktning har under 2020 
renodlats till etableringar och två delägare har ersatts med nya företag. 
Avtalet har vidare stämts av mot bolagsordningen och uppdaterats på några 
punkter där det tidigare var olika ordalydelser. Kommunfullmäktige föreslås 
anta förslaget till avtal.     

Bakgrund  

ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund/Nyköping AB – som arbetar under 
varumärket Nyköpingsregionen – är samverkansplattform för 
etableringsfrämjande åtgärder som involverar båda kommunerna och 
näringslivet. Bolagets verksamhet ska bidra till att fler arbetstillfällen skapas i 
Nyköping och Oxelösund.   

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 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

1) att anta uppdaterat aktieägaravtal för ONYX Näringslivsutveckling i 
Oxelösund/Nyköping AB.  
 

Kommunfullmäktiges beslut till:  

Näringslivsenheten  

ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund/Nyköping AB 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Näringsliv, Kultur och Fritid, 
Näringslivsenheten 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-28 

Dnr KK21/32 

 

Kommunfullmäktige 

Uppdaterat aktieägaravtal för ONYX, 
Näringslivsutveckling i Oxelösund/Nyköping AB 

Sammanfattning 
Vid bolagsstämman 2021 för ONYX Näringslivsutveckling i 
Oxelösund/Nyköping AB presenterades ett förslag till uppdaterat 
aktieägaravtal. Det tidigare var från 2020 och tecknades för ett år medan 
avtalet nu föreslås löpa på tills vidare. Bolagets inriktning har under 2020 
renodlats till etableringar och två delägare har ersatts med nya företag. Avtalet 
har vidare stämts av mot bolagsordningen och uppdaterats på några punkter 
där det tidigare var olika ordalydelser. Kommunfullmäktige föreslås anta 
förslaget till avtal.    

Bakgrund 
ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund/Nyköping AB – som arbetar under 
varumärket Nyköpingsregionen – är samverkansplattform för 
etableringsfrämjande åtgärder som involverar båda kommunerna och 
näringslivet. Bolagets verksamhet ska bidra till att fler arbetstillfällen skapas i 
Nyköping och Oxelösund.   

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 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1) att anta uppdaterat aktieägaravtal för ONYX Näringslivsutveckling i 
Oxelösund/Nyköping AB. 

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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2021-04-28 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2021-05-05 

Maria Karlsson  
Näringslivschef   
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Näringslivsenheten 

ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund/Nyköping AB 

 



AKTIEÄGARA VTAL 
för 

ONYX 
Näringslivsutveckling i Oxelösund/ Nyköping AB 

har träffats mellan undertecknade parter nedan kallade "Parterna" enligt 
förteckning nedan i punkt 4.2., 

1. Bakgrund 

Parterna har deklarerat att de gemensamt har ett intresse av att 
Oxelösund- och Nyköpingsregionen får en god näringslivsutveckling, både 
vad gäller redan befintligt företagande och för nyetableringar. 
I anledning härav har Parterna enats om att driva ett gemensamt 
aktiebolag i syfte att vårda och utveckla varumärket ”Nyköpingsregionen” 
samt att agera samverkansplattform för etableringsfrämjande åtgärder 
som involverar båda kommunerna och näringslivet. 

2. Samarbetets form 

2.1. Samarbetet mellan Parterna skall utföras i form av ett för ändamålet 
särskilt ägt aktiebolag, ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund/ 
Nyköping AB, org nr 556326-4257 (nedan kallat "Bolaget'). 

2.2. Detta avtal omfattar Parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i 
Bolaget. Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor, som 
berör avtalet. 

3. Bolagets syfte/ändamål 

3.1. Bolagets ändamål är att vårda och utveckla varumärket 
”Nyköpingsregionen” samt att agera samverkansplattform för 
etableringsfrämjande åtgärder som involverar båda kommunerna och 
näringslivet. 
Bolaget skall i   sin verksamhet beakta att verksamheten drivs enligt 
principer om likställighet, självkostnad och objektivitet. 

3. Bolagets verksamhet och finansiering mm 

3.1. Bolagets basverksamhet skall finansieras av de offentliga Parterna, som 
genom årsavtal (basfinansiering) köper "näringslivsutveckling" av 
Bolaget. I basfinansieringen ingår allmän marknadsföring av regionen för 
etableringar. 



Bolaget kan även i mån av kapacitet åta sig projektuppdrag. Sådana 
uppdrag kan beställas av samtliga Parter enskilt eller i olika grupperingar. 
De betalas av beställande Part/Parter. 

Specifika åtgärder och kampanjer typ mässor, seminarier, tillgång till 
företagsregister mm skall betalas av den som utnyttjar arrangemanget eller 
tjänsten. 

Bolagets styrelse skall inför varje verksamhetsår fastställa en 
verksamhetsplan med tillhörande budget. 

4. Bolagets ägande mm 

4.1. Bolagets aktiekapital skall uppgå till 100 000 kr. Aktie skall lyda på 1000 
kr och alla aktier skall ha lika rösträtt. För ändring av aktiekapitalet 
krävs att Parterna är överens. 

4.2. Aktierna i Bolaget skall ägas av Parterna enligt följande proportioner i bilaga 
2 samt i aktuell proportion enligt aktieboken. 
Proportionen mellan offentliga respektive enskilda Parter skall gälla även 
om nya aktieägare skulle tillkomma i Bolaget. 

4.3. Bolagets firma skall vara "ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund/ 
Nyköping AB”. Arbeta under gemensamma varumärket 
”Nyköpingsregionen”. 

5. Bolagsordning 

5.1. Bolagsordningen skall ha det innehåll som framgår av bilaga 1 till detta 
avtal. 

5.2. I förhållandet mellan Parterna skall bestämmelserna i detta 
aktieägaravtal gälla framför bestämmelserna i bolagsordningen. 

6. Bolagets ledning 

6.1. Styrelsen skall bestå av fem (5) högst tretton (13) ledamöter och högst tre 
(3) suppleanter. 

De offentliga Parterna, genom sina fullmäktige, utser en (1) ledamot och en 
(1) suppleant vardera. 
I övrigt föreslår valberedningen övriga styrelserepresentanter utifrån det 
behov bolaget har av kompetens, erfarenhet odyl. 



6.2. Styrelsen skall på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra gånger 
per år. 

6.3. Styrelsesammanträden kan hållas per telefon, videokonferens eller genom 
cirkulation av beslut i skrift (per capsulam). 

6.4. Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, 
även om denne inte har trätt in i ledamots ställe. 

6.5. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott, förhandlingsdelegation eller 
motsvarande enligt styrelsens instruktion. 

6.6. Styrelsen får utse verkställande och vice verkställande direktör. 
Verkställande och vice verkställande direktören får inte tillhöra 
styrelsen. 

6.7. Styrelsen skall utfärda instruktion för verkställande direktören. 

6.8. Firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av två i styrelsen i förening samt 
av styrelseordföranden och verkställande direktören i förening. Att 
verkställande direktören därutöver har rätt att ensam teckna Bolagets firma 
följer av 8 kap 12 § Aktiebolagslagen. 

6.9. För giltigt beslut i nedan angivna ärenden fordras enighet mellan 
samtliga styrelseledamöter: 

• Utseende av verkställande och vice verkställande direktör 
• Fastställande av budget 
• Beslut innebärande väsentlig avvikelse från fastställd budget 
• Frågor avseende väsentlig förändring av Bolagets struktur eller 

verksamhet 
• Förslag till disposition av vinst eller förlust 
• Förslag till ändring av bolagsordningen 
• Förslag till ökning eller minskning av aktiekapitalet 
• Andra former av kapitaltillskott samt upptagande av lån 

6.11. Om beslut i de under punkt 6.10 angivna ärendena inte kan fattas skall 
ledamöterna inom 14 dagar ånyo sammanträda och söka enas  i frågan. 
Kvarstår därefter oenighet mellan ledamöterna skall styrelsen inom 30 dagar 
därefter hänskjuta frågan till bolagsstämma för avgörande. 

6.12. Styrelsen är beslutsför endast om mer än hälften, d v s minst fyra (4), varav 
båda de av de offentliga Parterna utsedda 
styrelseledamöterna eller deras ersättare, är närvarande. 



7. Bolagsstämma mm 

7.1. Bolagsstämma skall hållas senast den 30 juni varje år eller när det krävs 
enligt lag eller bolagsordning. Förutom formella ärenden skall vid 
bolagsstämma alla Parter ges tillfälle till information om Bolagets verksamhet 
och kunna ge synpunkter härpå. 

7.2. Varje Part förbinder sig att vid bolagsstämma utöva sin rösträtt dels så att 
föreslagna personer väljs, dels i övrigt i enlighet med bestämmelserna i detta 
avtal och de principer som ligger till grund för avtalet. 

7.3. Styrelseordförande och vice ordförande utses av bolagsstämma. 

7.4. Vid bolagsstämma utses en valberedning med tre (3) ledamöter. 

8. Revisorer 

8.1. Bolaget skall utse en (1) revisor jämte en (1) ersättare för denne. 

9. Överlåtelse av avtalet och aktier 

9.1. Parts rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas utan 
övriga Parters skriftliga medgivande och samtidig överlåtelse av de aktier, 
som omfattas av avtalet. 

10. Avtalsbrott och skadestånd 

10.1. Bryter Part uppsåtligen eller av oaktsamhet mot en bestämmelse i detta 
avtal, och är avtalsbrottet inte av ringa betydelse, skall Parten betala 
skadestånd. 

11. Avtalstid och uppsägning 

11.1. Detta avtal skall gälla från och med dagen för dess undertecknande och tills 
vidare. Part har rätt att säga upp avtalet med sex (6) månaders 
uppsägningstid. 

11.2. Sägs avtalet upp av Part skall Parten hembjuda sina aktier i Bolaget till 
övriga Parter i enlighet med bestämmelserna om hembud i bolagsordningen. 

11.3. Sägs avtalet upp av samtliga Parter skall Bolaget träda i likvidation, om inte 
Parterna kommer överens om avveckling av samarbetet och Bolaget i annan 
ordning. 



12. Tvist 

12.1. Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol med 
tillämpning av svensk rätt. 

Detta avtal har upprättast i 14 likalydande exemplar, varav Parterna tagit var 
sitt. 

Nyköping 2021-05- 

…………………………………………………  …………………………………………….. 
Nyköpings Kommun     Oxelösunds Kommun 

…………………………………………………  …………………………………………….. 
Östra Sörmlands Företagarförening   Marknadsföreningen i Nyköping Oxelösund 

…………………………………………………  …………………………………………….. 
Företagarna Nyköping Oxelösund   NYSAM 

…………………………………………………  …………………………………………….. 
Skavsta Flygplats     Östsvenska Handelskammaren 

…………………………………………………  …………………………………………….. 
Klövern       Oxelösunds Hamn 

…………………………………………………  …………………………………………….. 
KWD Group      SSAB 

…………………………………………………  …………………………………………….. 
LAPP       Nils Oscar 
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Fastslagen Årsstämma 200604 

BOLAGSORDNING för ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund/Nyköping AB 

§1 Firma 

Bolagets firma är ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund/Nyköping AB 

---------, §2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Nyköpings kommun 

§3 Ändamål 

Bolagets ändamål är att vårda och utveckla varumärket ”Nyköpingsregionen” samt att 
agera samverkansplattform för etableringsfrämjande åtgärder som involverar båda 
kommunerna och näringslivet. 

§4 Verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet 

att marknadsföra Nyköpings och Oxelösunds kommuner som etablerings- och 
näringslivsorter, 
att allmänt främja näringslivsutvecklingen i Nyköpings och Oxelösunds kommuner  
samt därmed sammanhängande verksamhet. 

§5 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall vara lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor. 

§6 Antal aktier 

Antal aktier skall vara lägst 100 och högst 400. 

§7 Röstning 

Aktieägarna skall kunna rösta fullt för samtliga sina aktier. 
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§8 Styrelse, firmateckning mm 

Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst 13 (tretton) ledamöter med högst tre 
(3) suppleanter. 

Kommunfullmäktige i Nyköpings respektive Oxelösunds kommuner utser i styrelsen var 
sin ledamot samt var sin suppleant , för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats, till den ordinarie 
bolagsstämma, som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Styrelsen är beslutsför endast om mer än hälften, varav samtliga av de av 
kommunerna utsedda styrelseledamöterna, är närvarande . 

Till firmatecknare i bolaget utses två styrelseledamöter i förening. 

§9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens förvaltning utses en 
revisor med en revisorssuppleant. 

§10 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev, fax eller e-post till aktieägarna tidigast 
sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. 

§11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma 

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 
4. Val av en eller flera justeringspersoner 
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
7. Beslut angående 

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall, 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och eventuell verkställande direktör 
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 
9. Val av 

a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter när så skall ske 
b) styrelseordförande och vice styrelseordförande när så skall ske 
c) revisor och revisorsuppleant när så skall ske 
d) valberedning när så skall ske 

9. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 
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§ 12 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår. 

§13 Ändring av bolagsordning 

Ändring av denna bolagsordning skall för att bli gällande godkännas av ordinarie 
bolagsstämma. 

§14 Aktieägare 

Aktier i bolaget kan endast förvärvas av Nyköpings och Oxelösunds kommuner samt 
;,--..,_ juridiska personer med säte eller verksamhet inom dessa kommuner. 

Nyköpings resp Oxelösunds kommuner skall dock alltid äga minst 20% av aktierna 
vardera i bolaget. 

§15 Hembudsklausul 

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 
hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. 
Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift 
lämnas om den betingade köpeskillingen. 

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta 
till varje lösningsberättigad , vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för 
bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrä tten, att skriftligen 
framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos 
styrelsen om akties övergång. 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas 
,,_  genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas bland dem som framställt 
lösningsanspråk i proportion till tidigare innehav. 

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget  är köp, av köpeskillingen, men eljest  av 
belopp, som, i brist av överenskommelse , bestämmes i den ordning gällande lag om 
skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas  inom  en månad  från den  tidpunkt, 
då lösenbeloppet blev bestämt. 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller 
lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli 
registrerad för aktien. 

 



Bilaga 2: Proportioner aktier maj 2021 

A. Offentliga Parter 
1. Nyköpings Kommun 20% 
2. Oxelösunds Kommun 20% 

B. Näringslivsorganisationer 
1. Östra Sörmlands Företagarförening 5% 
2. Marknadsföreningen i Nyköping/Oxelösund 5% 
3. Företagarna Nyköping Oxelösund 5% 
4. NYSAM 5% 
5. Östsvenska Handelskammaren  5 % 

C. Företag 
1. Klövern 5 % 
2. Oxelösunds Hamn AB 5 % 
3. KWD-Group AB 5 % 
4. SSAB Oxelösund AB 5 % 
5. LAPP 5 % 
6. Nils Oscar 5 % 
7. Skavsta Flygplats 5 % 

    
Summa 100 % av aktierna 
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KS §     Svar på motion att vidareutveckla kallelserna 
genom att införa digitala länkar till underliggande 
handlingar 

Diarienummer: KK16/219 

Bakgrund  

Rubricerad motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-03-
08 av Per Andersson (SD), Thom Zetterström (SD), Anders Eberhardt (SD), 
Olof Österberg (SD), Timo Blennlid (SD) och Robert Tormund (SD). 
Motionärerna anför att kommunfullmäktige ska uppdra åt ansvariga att 
utreda möjligheten för att publicera samtliga aktuella underliggande 
handlingar på internet i samband med kallelse till kommunfullmäktige, samt 
att på ett tydligt sätt länka till dessa i kallelsen. Motionen motiveras med att 
åtgärden krävs för att uppfylla kommunens ambition med att ha fullständiga 
kallelser tillgängliga på hemsidan för politiker och allmänhet.  

I 5 kapitlet 15 § kommunallagen framgår vilka krav som finns på kallelse till 
kommunfullmäktige. Ledamöter och ersättare ska kallas minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet samt om de ärenden som ska behandlas (dagordning). 
Denna information ska även tillkännages på kommunens digitala 
anslagstavla (KL 5 kap. 13-14 §§). Ledamöterna ska därefter senast 
vardagen innan sammanträdesdagen få information om de ärenden som 
ska behandlas (beslutsunderlag). 

För ärenden som ska avgöras på kommunfullmäktiges sammanträden gäller 
även beredningstvång enligt kommunallagen 5 kapitlet 26 §, vilket innebär 
att ärende måste beredas av styrelse, nämnd eller fullmäktigeberedning 
innan det får avgöras i kommunfullmäktige (med vissa undantag). Vanligast 
är att kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktiges 
behandling.  

I Nyköpings kommun är rutinen att kallelsen till kommunfullmäktiges 
sammanträden publiceras på kommunens hemsida en vecka innan 
sammanträdet, och på så sätt kommer fullmäktiges ledamöter och ersättare 
till handa.   

Tidigare publicerades endast föredragningslista tillsammans med 
protokollsutdrag från kommunstyrelsens beredning. För att ta del av 
underliggande handlingar till respektive ärende hänvisades det till 
kommunstyrelsen kallelse där ärendet behandlades. Denna hantering har 
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dock inneburit en viss komplexitet vad gäller att ta del av de underliggande 
handlingarna till de ärenden som kommunfullmäktige behandlar.   

Detta tillsammans med den nya lagen om tillgänglighet till offentlig service 
som trädde i kraft den 1 januari 2019 (webbdirektivet) har föranlett att en 
översyn gjorts gällande kommunfullmäktiges kallelse. Som ett resultat har 
kommunfullmäktiges kallelser börjat innefatta underliggande handlingar till 
respektive beslutsärende, som även i möjligaste mån uppfyller 
tillgänglighetskraven enligt den nya lagen. Från föredragningslistan finns 
även digitala länkar för att underlätta navigeringen till respektive 
beslutsärende samt underliggande handling. 

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  

Kallelse till kommunfullmäktige publiceras på kommunens externa hemsida 
samt anslås på den kommunala anslagstavlan. Kallelsen ska innehålla 
information om sammanträdets tid, plats och en förteckning över de 
ärenden som ska behandlas. Därutöver ska fullmäktiges ledamöter ha 
möjlighet att ta del av information kring de ärenden som ska behandlas av 
kommunfullmäktige senast en vardag innan sammanträdet sker. Enligt en ny 
ordning som införts utifrån den delvis komplicerade hanteringen för 
underliggande handlingar, samt webbdirektivet som trätt i kraft, innefattar 
kommunfullmäktiges kallelser numera underliggande handlingar till 
respektive beslutsärende. Från föredragningslistan finns sedan digitala 
länkar inlagda för att enkelt kunna navigera sig i kallelsen.   

Med anledning av detta bedöms motionens intention redan vara uppfylld 
och mot den bakgrunden föreslår kommunledningskansliet att motionen 
bifalls och därmed anses vara besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

1) att bifalla motionen då den redan är att betrakta som genomförd, 
samt 
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2) att därmed anse den besvarad.  
 

Kommunfullmäktiges beslut till:  
Motionärerna 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kommunledningskansliet, 
Sekretariat 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-23 

Dnr KK16/219 

 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion att vidareutveckla kallelserna 
genom att införa digitala länkar till underliggande 
handlingar 

Bakgrund 
Rubricerad motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-03-08 
av Per Andersson (SD), Thom Zetterström (SD), Anders Eberhardt (SD), Olof 
Österberg (SD), Timo Blennlid (SD) och Robert Tormund (SD). Motionärerna 
anför att kommunfullmäktige ska uppdra åt ansvariga att utreda möjligheten 
för att publicera samtliga aktuella underliggande handlingar på internet i 
samband med kallelse till kommunfullmäktige, samt att på ett tydligt sätt länka 
till dessa i kallelsen. Motionen motiveras med att åtgärden krävs för att uppfylla 
kommunens ambition med att ha fullständiga kallelser tillgängliga på 
hemsidan för politiker och allmänhet. 

I 5 kapitlet 15 § kommunallagen framgår vilka krav som finns på kallelse till 
kommunfullmäktige. Ledamöter och ersättare ska kallas minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet samt om de ärenden som ska behandlas (dagordning). Denna 
information ska även tillkännages på kommunens digitala anslagstavla (KL 5 
kap. 13-14 §§). Ledamöterna ska därefter senast vardagen innan 
sammanträdesdagen få information om de ärenden som ska behandlas 
(beslutsunderlag). 

För ärenden som ska avgöras på kommunfullmäktiges sammanträden gäller 
även beredningstvång enligt kommunallagen 5 kapitlet 26 §, vilket innebär att 
ärende måste beredas av styrelse, nämnd eller fullmäktigeberedning innan det 
får avgöras i kommunfullmäktige (med vissa undantag). Vanligast är att 
kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktiges behandling. 

I Nyköpings kommun är rutinen att kallelsen till kommunfullmäktiges 
sammanträden publiceras på kommunens hemsida en vecka innan 
sammanträdet, och på så sätt kommer fullmäktiges ledamöter och ersättare till 
handa.  

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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Tidigare publicerades endast föredragningslista tillsammans med 
protokollsutdrag från kommunstyrelsens beredning. För att ta del av 
underliggande handlingar till respektive ärende hänvisades det till 
kommunstyrelsen kallelse där ärendet behandlades. Denna hantering har dock 
inneburit en viss komplexitet vad gäller att ta del av de underliggande 
handlingarna till de ärenden som kommunfullmäktige behandlar.  

Detta tillsammans med den nya lagen om tillgänglighet till offentlig service 
som trädde i kraft den 1 januari 2019 (webbdirektivet) har föranlett att en 
översyn gjorts gällande kommunfullmäktiges kallelse. Som ett resultat har 
kommunfullmäktiges kallelser börjat innefatta underliggande handlingar till 
respektive beslutsärende, som även i möjligaste mån uppfyller 
tillgänglighetskraven enligt den nya lagen. Från föredragningslistan finns även 
digitala länkar för att underlätta navigeringen till respektive beslutsärende samt 
underliggande handling. 

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 
Kallelse till kommunfullmäktige publiceras på kommunens externa hemsida 
samt anslås på den kommunala anslagstavlan. Kallelsen ska innehålla 
information om sammanträdets tid, plats och en förteckning över de ärenden 
som ska behandlas. Därutöver ska fullmäktiges ledamöter ha möjlighet att ta 
del av information kring de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige 
senast en vardag innan sammanträdet sker. Enligt en ny ordning som införts 
utifrån den delvis komplicerade hanteringen för underliggande handlingar, 
samt webbdirektivet som trätt i kraft, innefattar kommunfullmäktiges kallelser 
numera underliggande handlingar till respektive beslutsärende. Från 
föredragningslistan finns sedan digitala länkar inlagda för att enkelt kunna 
navigera sig i kallelsen.  

Med anledning av detta bedöms motionens intention redan vara uppfylld och 
mot den bakgrunden föreslår kommunledningskansliet att motionen bifalls och 
därmed anses vara besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1) att bifalla motionen då den redan är att betrakta som genomförd, samt 

2)  att därmed anse den besvarad. 
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Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2021-05-05 

Jenny Åtegård  
Tf. kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Kommunfullmäktiges beslut till: 
Motionärerna 
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KS §     Kompensation till fristående enheter för 
kommunalt underskott i förskoleklass, grundskola 
årskurs 1–6 samt grundskola årskurs 7-9 2020 

Diarienummer: KK21/112 

Sammanfattning  

Enligt Skollag (2010:800) och Offentliga bidrag på lika villkor (SOU 2008:8) 
ska bidrag till fristående enheter beräknas på samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till motsvarande kommunal 
verksamhet.  

I enlighet med dom i Kammarrätten (Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1335–
12) ska ett kommunalt budgetunderskott som skrivs av betraktas som ett 
resurstillskott för den kommunala verksamheten. Det innebär att fristående 
verksamhet ska kompenseras med motsvarande belopp. 

Bakgrund  

Ersättningen för elever i fristående verksamhet baseras på 2020 års budget. 
I bokslut 2020 framgår att den kommunala verksamheten har haft större 
kostnader än budgeterat i förskoleklass, grundskola årskurs 1–6 samt 
grundskola årskurs 7-9.   
 
- Underskottet 2020 för förskoleklass blev totalt 605 188 kr vilket  
 motsvarar 1 053 kr/elev. 
 
- Underskottet 2020 för grundskola årskurs 1 – 6 blev totalt 1 513 242 kr  
 vilket motsvarar 475 kr/elev. 
 
- Underskottet 2020 för grundskola årskurs 7 – 9 blev totalt 6 941 793 kr  
 vilket motsvarar 4 815 kr/elev. 
 

Förslag till beslut kommunicerades ut 2021–02–11 till de fristående 
förskoleklasser och grundskolor som enligt förslaget är berättigade till 
kompensation. När svarstiden gick ut, 2020-02-23, har synpunkter inkommit 
från Nyköpings Enskilda Grundskola, Skolarum och AcadeMedia. Inkomna 
synpunkter har ej föranlett förändringar i framskrivet förslag till beslut. 
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Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen  

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

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att fastställa beloppet för kompensation till Blommenbergska till 16 
082 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 
 

2) att fastställa beloppet för kompensation till Engelska Skolan 
Huddinge till 4 815 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-
02-10, samt 
 

3) att Fastställa beloppet för kompensation till Nyfo AB, Fokusskolan till 
393 108 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 
 

4) att fastställa beloppet för kompensation till Gnesta Waldorfskola till 5 
290 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 
 

5) att fastställa beloppet för kompensation till Hagaskolan Solna till 2 
526 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 
 

6) att fastställa beloppet för kompensation till Kringlaskolan Södertälje 
till 317 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 
 

7) att fastställa beloppet för kompensation till Kunskapsskolan 
Nyköping till 1 469 996 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 
2021-02-10, samt 
 

8) att fastställa beloppet för kompensation till Kvarsebo friskola 
Norrköping till 1 872 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 
2021-02-10, samt 
 

9) att fastställa beloppet för kompensation till Mikaeliskolan till 249 651 
kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 
 

10)att fastställa beloppet för kompensation till Skolarum AB: Nyköpings 
Enskilda Grundskola till 803 930 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2021-02-10, samt 
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11)att fastställa beloppet för kompensation till Academedia AB: 
Pysslingen AB, Nyköpings friskola 573 882 kr enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 
 

12)att fastställa beloppet för kompensation till Prolympia Norrköping 2 
809 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 
 

13)att fastställa beloppet för kompensation till Rudolf Steinerskolan 
Norrköping till 1 239 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 
2021-02-10, samt 
 

14)att fastställa beloppet för kompensation till Academedia AB: 
Vittraskolorna AB, Vittra Kungshagen 925 083 kr enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 
 

15)att fastställa beloppet för kompensation till Vrena Friskola Nyköping 
till 41 152 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, 
samt  
 

16)att utbetala kompensation om totalt 110 653 kr för kommunalt 
underskott 2020 till fristående förskoleklass enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 202-02-10 samt 
 

17)att utbetala kompensation om totalt 424 373 kr för kommunalt 
underskott 2020 till fristående grundskola årskurs 1–6 enligt bilaga 
till tjänsteskrivelse daterad 202-02-10, samt 
 

18)att utbetala kompensation om totalt 3 956 726 kr för kommunalt 
underskott 2020 till fristående grundskola årskurs 7–9 enligt bilaga 
till tjänsteskrivelse daterad 202-02-10. 
 

Beslut till: 

Berörda skolor (med besvärshänvisning) 

Ekonomiavdelningen 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Beställarkontor Tjänsteskrivelse 

2021-02-10 
Dnr KK21/112 

 

Kommunstyrelsen 

Kompensation till fristående enheter för 
kommunalt underskott i förskoleklass, grundskola 
årskurs 1–6 samt grundskola årskurs 7-9 2020 

Sammanfattning 
Enligt Skollag (2010:800) och Offentliga bidrag på lika villkor (SOU 2008:8) ska 
bidrag till fristående enheter beräknas på samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till motsvarande kommunal verksamhet. 

I enlighet med dom i Kammarrätten (Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1335–12) 
ska ett kommunalt budgetunderskott som skrivs av betraktas som ett 
resurstillskott för den kommunala verksamheten. Det innebär att fristående 
verksamhet ska kompenseras med motsvarande belopp. 

Bakgrund 
Ersättningen för elever i fristående verksamhet baseras på 2020 års budget. I 
bokslut 2020 framgår att den kommunala verksamheten har haft större 
kostnader än budgeterat i förskoleklass, grundskola årskurs 1–6 samt 
grundskola årskurs 7-9.  

- Underskottet 2020 för förskoleklass blev totalt 605 188 kr vilket 
motsvarar 1 053 kr/elev. 
 

- Underskottet 2020 för grundskola årskurs 1 – 6 blev totalt 1 513 242 kr 
vilket motsvarar 475 kr/elev. 
 

- Underskottet 2020 för grundskola årskurs 7 – 9 blev totalt 6 941 793 kr 
vilket motsvarar 4 815 kr/elev. 

Förslag till beslut kommunicerades ut 2021–02–11 till de fristående 
förskoleklasser och grundskolor som enligt förslaget är berättigade till 
kompensation. När svarstiden gick ut, 2020-02-23, har synpunkter inkommit 
från Nyköpings Enskilda Grundskola, Skolarum och AcadeMedia. Inkomna 
synpunkter har ej föranlett förändringar i framskrivet förslag till beslut. 

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

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa beloppet för kompensation till Blommenbergska till 16 082 kr 
enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 

att fastställa beloppet för kompensation till Engelska Skolan Huddinge till 
4 815 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 

att fastställa beloppet för kompensation till Nyfo AB, Fokusskolan till 393 108 
kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 

att fastställa beloppet för kompensation till Gnesta Waldorfskola till 5 290 kr 
enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 

att fastställa beloppet för kompensation till Hagaskolan Solna till 2 526 kr 
enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 

att fastställa beloppet för kompensation till Kringlaskolan Södertälje till 317 kr 
enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 

att fastställa beloppet för kompensation till Kunskapsskolan Nyköping till          
1 469 996 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 

att fastställa beloppet för kompensation till Kvarsebo friskola Norrköping till     
1 872 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 

att fastställa beloppet för kompensation till Mikaeliskolan till 249 651 kr enligt 
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 

att fastställa beloppet för kompensation till Skolarum AB: Nyköpings Enskilda 
Grundskola till 803 930 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, 
samt 

att fastställa beloppet för kompensation till Academedia AB: Pysslingen AB, 
Nyköpings friskola 573 882 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-
02-10, samt 

att fastställa beloppet för kompensation till Prolympia Norrköping 2 809 kr 
enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 

att fastställa beloppet för kompensation till Rudolf Steinerskolan Norrköping 
till 1 239 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt 
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att fastställa beloppet för kompensation till Academedia AB: Vittraskolorna AB, 
Vittra Kungshagen 925 083 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-
02-10, samt 

att fastställa beloppet för kompensation till Vrena Friskola Nyköping till 41 152 
kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10, samt  

att utbetala kompensation om totalt 110 653 kr för kommunalt underskott 
2020 till fristående förskoleklass enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 202-
02-10 samt 

att utbetala kompensation om totalt 424 373 kr för kommunalt underskott 
2020 till fristående grundskola årskurs 1–6 enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 202-02-10, samt 

att utbetala kompensation om totalt 3 956 726 kr för kommunalt underskott 
2020 till fristående grundskola årskurs 7–9 enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 202-02-10. 

 

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2021-05-05 

  
  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Berörda skolor (med besvärshänvisning) 

 



Beräkning av kompensation för kommunalt underskott inom skola 2020

Verksamhet

Verksamh

etskod Belopp, kr

Antal 

elever i 

BUK

underskot

t per elev, 

kr

Antal elever i 

fristående Summa KS, kr

Åk 7-9 nyanländ -1 013 981

Åk 7-9 övriga 6413 -5 927 812 1231 -4 815 822 -3 958 295

-6 941 793

Åk 1-6 6411 -1 513 242 3185 -475 894 -424 753

Förskoleklass 6412 -605 188 575 -1 053 105 -110 513

Att utbetala till fristående som kompensation för kommunalt underskott förskoleklass, årskurs 1 -6 och årskurs 7 -9 2020

Avrundade volymer och krontal

Skola

F-klass 

snitt 

antal 

barn/år à pris

Totalt kr  

F-klass 

inkl 6 % 

moms

Årskurs 1-6 

snitt antal 

barn/år à pris

Totalt kr 

årsk 1-6 

inkl 6 % 

moms

Årskurs 7-

9 snitt 

antal 

barn/år à pris

Totalt kr 

årsk 7-9 

inkl 6 % 

moms

Total kr 

per skola 

F-

klas/årsk

urs 1-

6/årskurs 

7-9 Skola

Blomenbergska friskolan 4,3 1 053 4 563 24,3 475 11 519 0,0 4 815 0 16 082 Blomenbergska friskolan

Engelska skolan Huddinge 0,0 1 053 0 0,0 475 0 1,0 4 815 4 815 4 815 Engelska skolan Huddinge

Fokusskolan 21,8 1 053 22 903 115,4 475 54 823 65,5 4 815 315 383 393 108 Fokusskolan

Gnesta Waldorfskola 0,0 1 053 0 1,0 475 475 1,0 4 815 4 815 5 290 Gnesta Waldorfskola

Hagaskolan Solna 0,0 1 053 0 0,3 475 119 0,5 4 815 2 408 2 526 Hagaskolan Solna

Kringlaskolan Södertälje 0,0 1 053 0 0,7 475 317 0,0 4 815 0 317 Kringlaskolan Södertälje

Kunskapsskolan 0,0 1 053 0 188,8 475 89 696 286,7 4 815 1 380 300 1 469 996 Kunskapsskolan

Kvarsebo friskola Norrköping 0,5 1 053 527 2,8 475 1 346 0,0 4 815 0 1 872 Kvarsebo friskola Norrköping

Mikaeliskolan 16,2 1 053 17 024 95,3 475 45 244 38,9 4 815 187 384 249 651 Mikaeliskolan

Nyköpings Enskilda 0,0 1 053 0 101,0 475 47 975 157,0 4 815 755 955 803 930 Nyköpings Enskilda

Nyköpings Friskola 25,3 1 053 26 676 151,0 475 71 725 98,8 4 815 475 481 573 882 Nyköpings Friskola

Prolympia Norrköping 0,0 1 053 0 0,0 475 0 0,6 4 815 2 809 2 809 Prolympia Norrköping

Rudolf Steinerskolan Norrköping 0,5 1 053 527 1,5 475 713 0,0 4 815 0 1 239 Rudolf Steinerskolan Norrköping

Vittra Kungshagen 25,5 1 053 26 852 149,2 475 70 854 171,8 4 815 827 378 925 083 Vittra Kungshagen

Vrena friskola 11,0 1 053 11 583 62,3 475 29 569 0,0 4 815 0 41 152 Vrena friskola
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KS §     Investering: Upprustning och komplettering av 
teknisk utrustning för evenemang och konserter 

Diarienummer: KK21/297 

Sammanfattning  

Division Näringsliv, Kultur & Fritid, Nyköpings Arenor har tidigare äskat om 
investeringsmedel för att uppdatera den tekniska utrustningen för 
evenemang (bland annat idrott, mässor, kongresser) samt konserter. Mycket 
av tekniken inom organisationen har funnit från starten av Culturum för cirka 
35 år sedan och tanken är att succesivt uppgradera tekniken under en 10-
årsperiod.   

Nyköpings Arenor har en godkänd budgetram på 20 mnkr för detta under 
en 5 årsperiod (projektnummer 2124) och har av detta redan begärt och fått 
2 mnkr i investeringsmedel under 2019.   

Nu önskar Nyköpings Arenor få uppdrag om att upphandla upprustning och 
komplettering av teknisk utrustning för evenemang och konserter. Inköpet 
kommer sedan att finansieras från befintlig budgetram. Investeringen avser 
uppgradering och utbyte av teknisk utrustning, ljud och ljus.   

Bakgrund  

Nyköpings Arenor måste fortsätta att utveckla, förnya och komplettera 
tekniken inom organisationen. Tekniken är gammal och uppfyller inte de 
krav som ställs från Nyköpings Arenors hyresgäster/samarbetspartners. År 
2019 byttes belysningen på Culturum, som bestod av 30 år gamla lampor 
till modern LED-belysning. Detta har resulterat i stora personella 
besparingar, men även stora el- och miljöbesparingar vad gäller belysning 
och ventilation.  

Även stora delar av ljudsystemet är utbytt vilket har resulterat i en större 
efterfrågan att förlägga konserter hos Nyköpings Arenor. Det har även 
resulterat i minskat behov av inhyrning av extrautrustning vid evenemangen 
som hålls hos Nyköpings Arenor. Dessutom har utrustningen blivit mer 
mobil, vilket gör att man kan använda den även utanför Culturums väggar.   

Nyköpings Arenor har bland annat kunnat genomföra  

både ”Scensommarkväll”, Drive-In bio, Midvinterfesten, Nyårspromenaden 
och vinterpromenaden med egen teknik vilket gett en besparing på drygt 
900 tkr på ett år jämfört med om tekniken istället hyrts in.  
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Nu måste Nyköpings Arenor fortsätta att renovera och komplettera 
resterande utrustning. Det handlar om utrustning kring mörkläggning, ljud, 
ljus och scen.  

Varje år hyr Nyköpings Arenor in utrustning för cirka 550 tkr och intäkterna 
räknas med en utökning med 100 tkr. I och med de investeringar Nyköpings 
Arenor nu vill göra blir det en besparing för Nyköpings kommun på 117 tkr 
varje år och kommunen får dessutom möjligheten att få hit större 
evenemang än man lyckats få hit tidigare.   

Investeringen skulle årligen påverka ekonomin på följande vis: 

Föreslagen investering innebär mer flexibilitet i Nyköpings Arenors 
anläggningar, både inom- och utomhus. Detta minskar dessutom 
etableringstiden med cirka 24 timmar per evenemang och med Nyköpings 
Arenors första delmål med sex större evenemang per år i ”A-hallen” på 
Rosvalla innebär det en tidsbesparing på 144 timmar. Detta möjliggör för 
kommunens föreningar att kunna nyttja hallen och blir därmed mindre 
påverkade av andra arrangemang. Därmed innebär förändringen även 
möjlighet att debitera 144 timmar ytterligare i uthyrningstid. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att uppdra till Division Näringsliv, Kultur & Fritid divisionen, 
Nyköpings Arenor att projektera och upphandla teknisk utrustning 
enligt ovan, 
 

2) att investeringskapitalkostnader inarbetas i och belastar Division 
Näringsliv, Kultur & Fritid, Nyköpings Arenors budget, samt 
 

3) att Nyköpings Arenor efter genomförd upphandling återkommer till 
kommunstyrelsen för beslut om tilldelning av investeringsmedel. 

 TKR Belopp  

Kapitaltjänstkostnader  -533  

Besparingar av hyror för utrustning  550 

Ökade intäkter för utrustning 100 

Resultat  117 
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Beslut till:  

Division Näringsliv, Kultur & Fritid  

Nyköpings Arenor  

Ekonomiavdelningen  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Division Näringsliv, Kultur & Fritid Tjänsteskrivelse 

2021-05-05 
Dnr KK21/297 

 

Kommunstyrelsen 

Investering: Upprustning och komplettering av 
teknisk utrustning för evenemang och konserter 

Sammanfattning 

Division Näringsliv, Kultur & Fritid, Nyköpings Arenor har tidigare äskat om 
investeringsmedel för att uppdatera den tekniska utrustningen för evenemang 
(bland annat idrott, mässor, kongresser) samt konserter. Mycket av tekniken 
inom organisationen har funnit från starten av Culturum för cirka 35 år sedan 
och tanken är att succesivt uppgradera tekniken under en 10-årsperiod.  

Nyköpings Arenor har en godkänd budgetram på 20 mnkr för detta under en 5 
årsperiod (projektnummer 2124) och har av detta redan begärt och fått 2 mnkr 
i investeringsmedel under 2019.  

Nu önskar Nyköpings Arenor få uppdrag om att upphandla upprustning och 
komplettering av teknisk utrustning för evenemang och konserter. Inköpet 
kommer sedan att finansieras från befintlig budgetram. Investeringen avser 
uppgradering och utbyte av teknisk utrustning, ljud och ljus.  

Bakgrund 
Nyköpings Arenor måste fortsätta att utveckla, förnya och komplettera tekniken 
inom organisationen. Tekniken är gammal och uppfyller inte de krav som ställs 
från Nyköpings Arenors hyresgäster/samarbetspartners. År 2019 byttes 
belysningen på Culturum, som bestod av 30 år gamla lampor till modern LED-
belysning. Detta har resulterat i stora personella besparingar, men även stora 
el- och miljöbesparingar vad gäller belysning och ventilation. 

Även stora delar av ljudsystemet är utbytt vilket har resulterat i en större 
efterfrågan att förlägga konserter hos Nyköpings Arenor. Det har även 
resulterat i minskat behov av inhyrning av extrautrustning vid evenemangen 
som hålls hos Nyköpings Arenor. Dessutom har utrustningen blivit mer mobil, 
vilket gör att man kan använda den även utanför Culturums väggar.  

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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Nyköpings Arenor har bland annat kunnat genomföra 
både ”Scensommarkväll”, Drive-In bio, Midvinterfesten, Nyårspromenaden och 
vinterpromenaden med egen teknik vilket gett en besparing på drygt 900 tkr 
på ett år jämfört med om tekniken istället hyrts in. 

Nu måste Nyköpings Arenor fortsätta att renovera och komplettera resterande 
utrustning. Det handlar om utrustning kring mörkläggning, ljud, ljus och scen. 

Varje år hyr Nyköpings Arenor in utrustning för cirka 550 tkr och intäkterna 
räknas med en utökning med 100 tkr. I och med de investeringar Nyköpings 
Arenor nu vill göra blir det en besparing för Nyköpings kommun på 117 tkr 
varje år och kommunen får dessutom möjligheten att få hit större evenemang 
än man lyckats få hit tidigare.  

Investeringen skulle årligen påverka ekonomin på följande vis: 

 
Föreslagen investering innebär mer flexibilitet i Nyköpings Arenors 
anläggningar, både inom- och utomhus. Detta minskar dessutom 
etableringstiden med cirka 24 timmar per evenemang och med Nyköpings 
Arenors första delmål med sex större evenemang per år i ”A-hallen” på 
Rosvalla innebär det en tidsbesparing på 144 timmar. Detta möjliggör för 
kommunens föreningar att kunna nyttja hallen och blir därmed mindre 
påverkade av andra arrangemang. Därmed innebär förändringen även 
möjlighet att debitera 144 timmar ytterligare i uthyrningstid. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1) att uppdra till Division Näringsliv, Kultur & Fritid divisionen, Nyköpings 
Arenor att projektera och upphandla teknisk utrustning enligt ovan,  

2)  att investeringskapitalkostnader inarbetas i och belastar Division Näringsliv, 
Kultur & Fritid, Nyköpings Arenors budget, samt 

3) att Nyköpings Arenor efter genomförd upphandling återkommer till 
kommunstyrelsen för beslut om tilldelning av investeringsmedel. 

 TKR Belopp  

Kapitaltjänstkostnader  -533  

Besparingar av hyror för utrustning  550 

Ökade intäkter för utrustning 100 

Resultat  117 
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Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2021-05-05 

Maria Karlsson  
Näringslivschef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Division Näringsliv, Kultur & Fritid 

Nyköpings Arenor 

Ekonomiavdelningen 
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KS §     Investering: Ombyggnad för fler klassrum i 
Gripenskolan   

Diarienummer: KK21/303 

Bakgrund  

Nyköpings gymnasium har haft fulltaliga ansökningar två år i följd och det är 
få elever som slutar under läsåren. Till läsåret 2020/2021 ökade volymen 
med 111 elever och verksamhetens bedömning är en motsvarande 
volymökning till läsåret 2021/2022. Den utökade elevvolymen beror på en 
kombination av kommunens befolkningstillväxt och att flera av programmen 
inom Nyköpings gymnasium är populära. Det är i dagsläget brist på 
klassrum och det finns således inte heller förutsättningar att inrymma den 
utökade elevvolymen i befintliga klassrum. Bristen på klassrum i 
Gripenskolan är inte bara en begränsande faktor för fortsatt tillväxt, den får 
redan idag konsekvenser för verksamheten med en problematisk 
schemaläggning. 

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  

Genomförd barnrättsprövning bifogas tjänsteskrivelsen. 

Förslag  

Tekniska divisionen har tillsammans med Division Utbildning utrett hur 
behoven kan tillgodoses på bästa möjliga sätt.  

Det finns möjlighet att tillskapa tre klassrum inom aulahuset på 
Gripenskolan. En vid norra entrén, en vid södra entrén och en i 
centralhallen. I planeringen har även en s.k. brygglösning med tillfälliga 
paviljonger utretts som alternativ men den föreslagna åtgärden med 
ombyggnad i befintliga lokaler innebär att behovet kan få en permanent 
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lösning vilket är att föredra ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt 
perspektiv.  

De tillskapade klassrummen planeras vara cirka 60 m2 styck och inrymma 32 
elever per rum.  

Ombyggnationen planeras genomföras för att vara färdigställt till läsårsstart 
HT21.  

Ekonomi  

Förutsättningarna för de föreslagna ombyggnationerna har undersökts 
tillsammans med kommunens ramavtalade projekteringskonsult och 
kostnadsbedömts till 5 mnkr (projekt 1974). I den kostnaden inkluderas 
återstående detaljprojektering, byggnation som avropas från kommunens 
ramavtalade byggentreprenörer samt kommunens byggherrekostnader 
inklusive ett riskpåslag. För Gripenskolan hanteras inventarier genom 
återanvändning.  

Den föreslagna ombyggnationen är effektiv ur ett driftperspektiv eftersom 
fler klassrum tillskapas inom befintliga lokaler istället för att utöka ytan 
genom nybyggnation. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra ombyggnation 
på Gripenskolan i enlighet med tjänsteskrivelsen,  
 

2) att anvisa 5 mnkr till Tekniska Divisionen från Kommunstyrelsens 
ofördelade investeringsmedel för genomförandet av åtgärderna, 
samt 
 

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

Beslut till:  
Division Utbildning  

Ekonomiavdelningen  

Tekniska divisionen  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tekniska divisionen, 
Kommunfastigheter 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-22 

Dnr KK21/303 

 

Kommunstyrelsen 

Investering: Ombyggnad för fler klassrum i 
Gripenskolan  

Bakgrund 
Nyköpings gymnasium har haft fulltaliga ansökningar två år i följd och det är få 
elever som slutar under läsåren. Till läsåret 2020/2021 ökade volymen med 
111 elever och verksamhetens bedömning är en motsvarande volymökning till 
läsåret 2021/2022. Den utökade elevvolymen beror på en kombination av 
kommunens befolkningstillväxt och att flera av programmen inom Nyköpings 
gymnasium är populära. Det är i dagsläget brist på klassrum och det finns 
således inte heller förutsättningar att inrymma den utökade elevvolymen i 
befintliga klassrum. Bristen på klassrum i Gripenskolan är inte bara en 
begränsande faktor för fortsatt tillväxt, den får redan idag konsekvenser för 
verksamheten med en problematisk schemaläggning. 

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 

Genomförd barnrättsprövning bifogas tjänsteskrivelsen. 

Förslag 
Tekniska divisionen har tillsammans med Division Utbildning utrett hur 
behoven kan tillgodoses på bästa möjliga sätt. 

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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Det finns möjlighet att tillskapa tre klassrum inom aulahuset på Gripenskolan. 
En vid norra entrén, en vid södra entrén och en i centralhallen. I planeringen 
har även en s.k. brygglösning med tillfälliga paviljonger utretts som alternativ 
men den föreslagna åtgärden med ombyggnad i befintliga lokaler innebär att 
behovet kan få en permanent lösning vilket är att föredra ur ett ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt perspektiv. 

De tillskapade klassrummen planeras vara cirka 60 m2 styck och inrymma 32 
elever per rum. 

Ombyggnationen planeras genomföras för att vara färdigställt till läsårsstart 
HT21. 

Ekonomi 
Förutsättningarna för de föreslagna ombyggnationerna har undersökts 
tillsammans med kommunens ramavtalade projekteringskonsult och 
kostnadsbedömts till 5 mnkr (projekt 1974). I den kostnaden inkluderas 
återstående detaljprojektering, byggnation som avropas från kommunens 
ramavtalade byggentreprenörer samt kommunens byggherrekostnader 
inklusive ett riskpåslag. För Gripenskolan hanteras inventarier genom 
återanvändning. 

Den föreslagna ombyggnationen är effektiv ur ett driftperspektiv eftersom fler 
klassrum tillskapas inom befintliga lokaler istället för att utöka ytan genom 
nybyggnation. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra ombyggnation på 
Gripenskolan i enlighet med tjänsteskrivelsen, samt 

2) att anvisa 5 mnkr till Tekniska Divisionen från Kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsmedel för genomförandet av åtgärderna, samt 

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

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2021-05-05 

Kent Nyman  
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chef Tekniska divisionen  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
 

 
Inger Fransson  
chef Division Utbildning  

Beslut till: 
Division Utbildning 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska divisionen 



  Datum 
2019-04-09 
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Mall för egen prövning av barnets bästa, enkel och formell  

Instruktion 

Använd mallen som vägledning vid genomförande av prövningar av barnets 

bästa i utredningar och inför beslut. Mallen utgår från den processbeskrivning 

som återfinns i Riktlinje för prövning av barnets bästa i Nyköpings kommun.  

Det är viktigt att process, bedömning och utfall av en prövning dokumenteras 

skriftligen. Prövningen bör dokumenteras på ett sådant sätt att den blir tydlig 

och transparent för de barn eller övriga som berörs, som exempelvis 

vårdnadshavare eller för dem som kan komma att granska beslutet.  

Hur mycket som redogörs under respektive delmoment i mallen beror på 

vilken form för prövning som bedöms lämplig och kan också variera från 

ärende till ärende.  

Exempelvis kan prövningens omfattning variera beroende på ärendets 

komplexitet i relation till i vilken grad; eller på vilket sätt det kan komma att 

påverka barn; om ärendet omfattar rättigheter som riskerar att kränkas eller 

inte tillgodoses; eller inbegriper försvårande mål- och intressekonflikter som 

behöver vägas in i analysen.  

Till hjälp att bedöma om och i vilken form en prövning ska göras (enkel eller 

formell), använd Checklista för bedömning av behov av genomförande av 

prövning av barnets bästa inför utredningar och beslut.   

Använd processbeskrivningens steg 1–8 i riktlinjen till hjälp att genomföra 

prövningen och redogör för resonemangen i mallen. I riktlinjen finns även en 

förteckning över barnkonventionens artiklar liksom länk till barnkonventionen 

som helhet.  

Stödmaterial för genomförande av prövningar av barnets bästa liksom 

information om barnkonventionen och barnrätt i praktiken finns att hitta på IN 

under Samarbete och projekt/ Samarbete/ Barnkonventionen.  
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Mall för prövning av barnets bästa, enkel och formell 

Delmoment  Resonemang  

1. Beskriv ärendet 

eller frågan med 

utgångspunkt i 

barns bästa 

Exempelvis: bakgrund, syfte, 

problem/ målbild, 

verksamhet och målgrupp.   

Om beskrivningen motiverar 

det, initiera samverkan med 

berörda parter (ex. annan 

verksamhet, anhöriga eller 

resurser.)  

Om det framgår att barnets 

bästa ska vägas mot andra 

intressen bör en formell 

prövning genomföras. Det 

bör då också framgå i 

beskrivningen av ärendet. 

Se under delmoment 5. 

 

(Berör processteg 1 i riktlinje)  

 

 

 

 

 

  

2. Bedöm vilket 

underlag som är 

relevant att utgå 

från för att kunna 

göra en 

bedömning av 

barnets bästa, 

och beskriv detta  

Exempelvis: Artiklar i 

barnkonventionen: 2, 3, 6 

och 12 omfattas alltid av en 

prövning. Identifiera övriga 

artiklar som är relevanta för 

ärendet, forskning, 

lagstiftning/ 

myndighetsföreskrifter.  

 

(Berör processteg 2–4 i riktlinje) 
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3. Väg relevanta 

faktorer mot 

varandra. Ta 

utgångspunkt i 

barnets 

rättigheter  

 

Om motiverat identifiera 

handlingsalternativ och 

analysera konsekvenser för 

barnet/barnen, samt andra 

konsekvenser som bedöms 

viktiga för att belysa den 

åtgärd som föreslås 

 

 

(Berör processteg 5 i riktlinje) 

 

4. Formulera en 

slutsats – vad 

bedöms vara 

barnets bästa i 

ärendet?  

Tillför dokumentationen från 

prövningen till ärendet. Vad 

som bedömdes vara barnets 

bästa ska beaktas och väga 

tungt för beslutet/utfallet. 

 

 

(Berör processteg 6 i riktlinje) 

 

5. Finns det övriga 

intressen som 

behöver beaktas i 

ärendet? Beskriv 

dessa   

 

 

 

(Berör processteg 5 i riktlinje) 
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6. Väg övriga 

intressen mot 

vad som 

bedömts vara 

barnets bästa  

Beskriv de eventuella 

intressekonflikter som 

identifieras. Utgå från 

rättigheterna, och i 

synnerhet om en 

intressekonflikt innebär en 

kränkning av en rättighet 

eller att barns rättigheter inte 

kan tillgodoses fullt ut. 

(Berör processteg 5–6 i riktlinje) 

 

7. Formulera ett 

förslag till beslut 

Det ska tydligt framgå hur 

förslag till beslut beaktar 

barnets bästa eller tydligt 

motivera eventuella 

avvägningar som innebar att 

andra intressen fick väga 

tyngre. Notera att barnets 

bästa ska beaktas i första 

hand. Tillför dokumentation 

från prövningen till ärendet.  

 (Berör processteg 6 i riktlinje) 

 

8. Föreslå 

kompenserande 

åtgärder 

Har andra intressen behövt 

väga tyngre än bedömning 

av barnets bästa, bör 

kompensatoriska åtgärder 

föreslås. Utgå från de 

rättigheter som inte kan 

tillgodoses fullt ut/ 

målgruppen som berörs. Det 

kan vara på kort eller lång 

sikt.   

(Berör processteg 5–6 i riktlinje) 
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KS §     Investering: Ombyggnad för fler klassrum i 
Alphaskolan 

Diarienummer: KK21/304 

Bakgrund  

Även för Nyköpings högstadium, Alphaskolan, finns det behov av ett 
tillskapande av ytterligare rumsfunktioner då verksamheten ser att 
nuvarande lokaler inte är fullt anpassade för elevgruppen. Verksamheter är 
också utspridda i modulerna på Tessinfältet och det finns behov av att samla 
verksamheter under samma tak. Högstadiet använder idag elevutrymmen 
som inte är anpassade för att bedriva klassrumsundervisning i, bland annat 
Vetenskapens Hus och labbsalar. Mjukaulan används också som klassrum 
trots att den inte är anpassad för det ändamålet. Dessa ytor bör användas 
för andra ändamål vilket blir möjligt om det tillskapas nya klassrum inom 
Alpha. En elevgrupp i modulen på grusfältet är tänkt att kunna flytta in i 
Alpha när anpassningarna är genomförda. 

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  

Genomförd barnrättsprövning bifogas tjänsteskrivelsen. 

Förslag  

Tekniska divisionen har tillsammans med Division Utbildning utrett hur 
behoven kan tillgodoses på bästa möjliga sätt. 

Det finns möjlighet att bygga till våningsplan ovanför matsalen och 
mjukaulan där det är högt i tak och därmed tillskapa rumsfunktioner som 
saknas idag. Genom ombyggnationen löses verksamhetens behov med ett 
klassrum för 32 elever ovanför mjukaulan och ett klassrum för 32 elever samt 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-17 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

två grupprum för 12 personer vardera ovanför matsalen. Totalt 
tillkommande yta blir 220 m2.   

Ombyggnationen planeras genomföras för att vara färdigställt till läsårsstart 
HT22.  

Ekonomi  

Förutsättningarna för de föreslagna ombyggnationerna har undersökts 
tillsammans med kommunens ramavtalade projekteringskonsult och 
kostnadsbedömts till 6 mnkr (projekt 2941). I den kostnaden inkluderas 
återstående detaljprojektering, byggnation som avropas från kommunens 
ramavtalade byggentreprenörer samt kommunens byggherrekostnader 
inklusive ett riskpåslag. Till denna kostnad tillkommer 0,35 mnkr för 
inventarier (projekt 1709).   

Den föreslagna ombyggnationen är effektiv ur ett driftperspektiv eftersom 
fler klassrum tillskapas inom befintliga lokaler istället för att utöka ytan 
genom nybyggnation. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra ombyggnationer 
på Alphaskolan i enlighet med tjänsteskrivelsen, samt 
 

2) att anvisa 6 mnkr till Tekniska Divisionen från Kommunstyrelsens 
ofördelade investeringsmedel för genomförandet av åtgärderna, 
samt 
 

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

4) att anvisa 0,35 mnkr till Division Utbildning för inventarier till 
Alphaskolan, samt 
 

5) att kapitaltjänstkostnader för inventarier belastar Division Utbildning. 
 

Beslut till:  

Division Utbildning  

Ekonomiavdelningen  
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Tekniska divisionen 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tekniska divisionen, 
Kommunfastigheter 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-22 

Dnr KK21/304 

 

Kommunstyrelsen 

Investering: Ombyggnad för fler klassrum i 
Alphaskolan 

Bakgrund 
Även för Nyköpings högstadium, Alphaskolan, finns det behov av ett 
tillskapande av ytterligare rumsfunktioner då verksamheten ser att nuvarande 
lokaler inte är fullt anpassade för elevgruppen. Verksamheter är också 
utspridda i modulerna på Tessinfältet och det finns behov av att samla 
verksamheter under samma tak. Högstadiet använder idag elevutrymmen som 
inte är anpassade för att bedriva klassrumsundervisning i, bland annat 
Vetenskapens Hus och labbsalar. Mjukaulan används också som klassrum trots 
att den inte är anpassad för det ändamålet. Dessa ytor bör användas för andra 
ändamål vilket blir möjligt om det tillskapas nya klassrum inom Alpha. En 
elevgrupp i modulen på grusfältet är tänkt att kunna flytta in i Alpha när 
anpassningarna är genomförda. 

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 

Genomförd barnrättsprövning bifogas tjänsteskrivelsen. 

Förslag 
Tekniska divisionen har tillsammans med Division Utbildning utrett hur 
behoven kan tillgodoses på bästa möjliga sätt. 

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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Det finns möjlighet att bygga till våningsplan ovanför matsalen och mjukaulan 
där det är högt i tak och därmed tillskapa rumsfunktioner som saknas idag.  
Genom ombyggnationen löses verksamhetens behov med ett klassrum för 32 
elever ovanför mjukaulan och ett klassrum för 32 elever samt två grupprum för 
12 personer vardera ovanför matsalen. Totalt tillkommande yta blir 220 m2.  

Ombyggnationen planeras genomföras för att vara färdigställt till läsårsstart 
HT22. 

Ekonomi 
Förutsättningarna för de föreslagna ombyggnationerna har undersökts 
tillsammans med kommunens ramavtalade projekteringskonsult och 
kostnadsbedömts till 6 mnkr (projekt 2941). I den kostnaden inkluderas 
återstående detaljprojektering, byggnation som avropas från kommunens 
ramavtalade byggentreprenörer samt kommunens byggherrekostnader 
inklusive ett riskpåslag. Till denna kostnad tillkommer 0,35 mnkr för inventarier 
(projekt 1709).  

Den föreslagna ombyggnationen är effektiv ur ett driftperspektiv eftersom fler 
klassrum tillskapas inom befintliga lokaler istället för att utöka ytan genom 
nybyggnation. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra ombyggnationer på 
Alphaskolan i enlighet med tjänsteskrivelsen, samt 

2) att anvisa 6 mnkr till Tekniska Divisionen från Kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsmedel för genomförandet av åtgärderna, samt 

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

4) att anvisa 0,35 mnkr till Division Utbildning för inventarier till Alphaskolan, 
samt  

5) att kapitaltjänstkostnader för inventarier belastar Division Utbildning. 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2021-05-05 

Kent Nyman  
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2021-04-22 

chef Tekniska divisionen  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
 

 
Inger Fransson  
chef Division Utbildning  

Beslut till: 
Division Utbildning 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska divisionen 



  Datum 
2019-04-09 
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Mall för egen prövning av barnets bästa, enkel och formell  

Instruktion 

Använd mallen som vägledning vid genomförande av prövningar av barnets 

bästa i utredningar och inför beslut. Mallen utgår från den processbeskrivning 

som återfinns i Riktlinje för prövning av barnets bästa i Nyköpings kommun.  

Det är viktigt att process, bedömning och utfall av en prövning dokumenteras 

skriftligen. Prövningen bör dokumenteras på ett sådant sätt att den blir tydlig 

och transparent för de barn eller övriga som berörs, som exempelvis 

vårdnadshavare eller för dem som kan komma att granska beslutet.  

Hur mycket som redogörs under respektive delmoment i mallen beror på 

vilken form för prövning som bedöms lämplig och kan också variera från 

ärende till ärende.  

Exempelvis kan prövningens omfattning variera beroende på ärendets 

komplexitet i relation till i vilken grad; eller på vilket sätt det kan komma att 

påverka barn; om ärendet omfattar rättigheter som riskerar att kränkas eller 

inte tillgodoses; eller inbegriper försvårande mål- och intressekonflikter som 

behöver vägas in i analysen.  

Till hjälp att bedöma om och i vilken form en prövning ska göras (enkel eller 

formell), använd Checklista för bedömning av behov av genomförande av 

prövning av barnets bästa inför utredningar och beslut.   

Använd processbeskrivningens steg 1–8 i riktlinjen till hjälp att genomföra 

prövningen och redogör för resonemangen i mallen. I riktlinjen finns även en 

förteckning över barnkonventionens artiklar liksom länk till barnkonventionen 

som helhet.  

Stödmaterial för genomförande av prövningar av barnets bästa liksom 

information om barnkonventionen och barnrätt i praktiken finns att hitta på IN 

under Samarbete och projekt/ Samarbete/ Barnkonventionen.  
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Mall för prövning av barnets bästa, enkel och formell 

Delmoment  Resonemang  

1. Beskriv ärendet 

eller frågan med 

utgångspunkt i 

barns bästa 

Exempelvis: bakgrund, syfte, 

problem/ målbild, 

verksamhet och målgrupp.   

Om beskrivningen motiverar 

det, initiera samverkan med 

berörda parter (ex. annan 

verksamhet, anhöriga eller 

resurser.)  

Om det framgår att barnets 

bästa ska vägas mot andra 

intressen bör en formell 

prövning genomföras. Det 

bör då också framgå i 

beskrivningen av ärendet. 

Se under delmoment 5. 

 

(Berör processteg 1 i riktlinje)  

 

 

 

 

 

  

2. Bedöm vilket 

underlag som är 

relevant att utgå 

från för att kunna 

göra en 

bedömning av 

barnets bästa, 

och beskriv detta  

Exempelvis: Artiklar i 

barnkonventionen: 2, 3, 6 

och 12 omfattas alltid av en 

prövning. Identifiera övriga 

artiklar som är relevanta för 

ärendet, forskning, 

lagstiftning/ 

myndighetsföreskrifter.  

 

(Berör processteg 2–4 i riktlinje) 
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3. Väg relevanta 

faktorer mot 

varandra. Ta 

utgångspunkt i 

barnets 

rättigheter  

 

Om motiverat identifiera 

handlingsalternativ och 

analysera konsekvenser för 

barnet/barnen, samt andra 

konsekvenser som bedöms 

viktiga för att belysa den 

åtgärd som föreslås 

 

 

(Berör processteg 5 i riktlinje) 

 

4. Formulera en 

slutsats – vad 

bedöms vara 

barnets bästa i 

ärendet?  

Tillför dokumentationen från 

prövningen till ärendet. Vad 

som bedömdes vara barnets 

bästa ska beaktas och väga 

tungt för beslutet/utfallet. 

 

 

(Berör processteg 6 i riktlinje) 

 

5. Finns det övriga 

intressen som 

behöver beaktas i 

ärendet? Beskriv 

dessa   

 

 

 

(Berör processteg 5 i riktlinje) 

 



 

   4/4 

 

6. Väg övriga 

intressen mot 

vad som 

bedömts vara 

barnets bästa  

Beskriv de eventuella 

intressekonflikter som 

identifieras. Utgå från 

rättigheterna, och i 

synnerhet om en 

intressekonflikt innebär en 

kränkning av en rättighet 

eller att barns rättigheter inte 

kan tillgodoses fullt ut. 

(Berör processteg 5–6 i riktlinje) 

 

7. Formulera ett 

förslag till beslut 

Det ska tydligt framgå hur 

förslag till beslut beaktar 

barnets bästa eller tydligt 

motivera eventuella 

avvägningar som innebar att 

andra intressen fick väga 

tyngre. Notera att barnets 

bästa ska beaktas i första 

hand. Tillför dokumentation 

från prövningen till ärendet.  

 (Berör processteg 6 i riktlinje) 

 

8. Föreslå 

kompenserande 

åtgärder 

Har andra intressen behövt 

väga tyngre än bedömning 

av barnets bästa, bör 

kompensatoriska åtgärder 

föreslås. Utgå från de 

rättigheter som inte kan 

tillgodoses fullt ut/ 

målgruppen som berörs. Det 

kan vara på kort eller lång 

sikt.   

(Berör processteg 5–6 i riktlinje) 

 

 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-17 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

KS §     Svar på medborgarförslag avseende konstnärligt 
samarbete 

Diarienummer: KK19/217 

Bakgrund  

Rubricerat medborgarförslag väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-04-09. Förslagsställaren anför att Nyköpings kommun bör inleda ett 
samarbete avseende en konstnärlig utsmyckning av offentliga platser i 
kommunen. Förslagsställaren hänvisar till tidigare projekt i Nyköping där 
kommunen och Vattenfall varit bidragsgivare. I det fallet var det bland annat 
tågstationens gångtunnel och Vattenfalls transformatorer som utsmyckades 
med målningar. En särskild inriktning var då att välja sådana ställen där 
klotter förekommer. Förslagsställaren menar att i den meningen var 
projektet lyckat. Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att det skulle 
vara en möjlighet för Nyköpings kommun att ta vara på den konstnärliga 
talang som finns i kommunen samt ge medborgarna en chans att skapa och 
forma sin kommun. Vidare anför förslagsställaren att detta skulle vara ett 
billigt sätt att utsmycka staden med hjälp av frivilliga krafter.   

Medborgarförslaget har behandlats i Kultur- och fritidsnämnden som yttrat 
sig om förslaget. Nämnden konstaterar att frågan gällande konst och 
offentlig utsmyckning/gestaltning och vari skillnaden ligger, är en diskussion 
som Nyköpings kommun hanterar genom löpande dialog mellan Kultur- 
och fritidsnämnden och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. För Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden finns riktlinjer för gestaltning av 
kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska 
platser. För Kultur- och fritidsnämnden är styrdokumentet konstpolicy för 
Nyköpings kommun. Syftet med riktlinjen och konstpolicyn är att nå en 
samordning och ett effektivare nyttjande av kommunens resurser.   

Förslagsställarens idéer tangerar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde, varför ett projekt eller konstsatsning inom detta område 
förutsätter dialog och samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden.  

Detta samarbete och dialog pågår systematiskt och Kultur- och 
fritidsnämndens ställer sig positiva till de grundläggande idéerna 
förslagsställaren framför. Medborgarförslaget kommer således i närtid att 
tas upp i de diskussioner som förs mellan nämnderna gällande framtida 
satsningar avseende såväl offentlig konst som gestaltning av kommunens 
allmänna platser.   

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen  



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-17 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

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  

Eftersom förslaget berör både kultur- och fritidsnämnden och miljö -och 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter bedömer inte 
kommunledningskontoret att kommunstyrelse bör ta ett beslut i frågan utan 
hänvisar till yttrandet från kultur- och fritidsnämnden som konstaterar att 
kontinuerlig dialog sker mellan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och 
kultur-och fritidsnämnden gällande framtida projekt och konstsatsningar. 
Kommunledningskontoret förslår därmed att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget samt anser det besvarat. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att avslå medborgarförslaget, samt 
 

2) att anse medborgarförslaget besvarat. 
 

Beslut till:  

Förslagsställaren  

Division Barn Utbildning Kultur  

Samhällsbyggnad 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
N/A Tjänsteskrivelse 

2020-12-14 
Dnr KK19/217 

 

Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag avseende konstnärligt 
samarbete 

Bakgrund 
Rubricerat medborgarförslag väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-04-09. Förslagsställaren anför att Nyköpings kommun bör inleda ett 
samarbete avseende en konstnärlig utsmyckning av offentliga platser i 
kommunen. Förslagsställaren hänvisar till tidigare projekt i Nyköping där 
kommunen och Vattenfall varit bidragsgivare. I det fallet var det bland annat 
tågstationens gångtunnel och Vattenfalls transformatorer som utsmyckades 
med målningar. En särskild inriktning var då att välja sådana ställen där klotter 
förekommer. Förslagsställaren menar att i den meningen var projektet lyckat. 
Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att det skulle vara en möjlighet för 
Nyköpings kommun att ta vara på den konstnärliga talang som finns i 
kommunen samt ge medborgarna en chans att skapa och forma sin kommun. 
Vidare anför förslagsställaren att detta skulle vara ett billigt sätt att utsmycka 
staden med hjälp av frivilliga krafter.  

Medborgarförslaget har behandlats i Kultur- och fritidsnämnden som yttrat sig 
om förslaget. Nämnden konstaterar att frågan gällande konst och offentlig 
utsmyckning/gestaltning och vari skillnaden ligger, är en diskussion som 
Nyköpings kommun hanterar genom löpande dialog mellan Kultur- och 
fritidsnämnden och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. För Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden finns riktlinjer för gestaltning av kommunens 
allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser. För 
Kultur- och fritidsnämnden är styrdokumentet konstpolicy för Nyköpings 
kommun. Syftet med riktlinjen och konstpolicyn är att nå en samordning och 
ett effektivare nyttjande av kommunens resurser.  

Förslagsställarens idéer tangerar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde, varför ett projekt eller konstsatsning inom detta område 
förutsätter dialog och samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och 
Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden.  

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
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2020-12-14 

Detta samarbete och dialog pågår systematiskt och Kultur- och 
fritidsnämndens ställer sig positiva till de grundläggande idéerna 
förslagsställaren framför. Medborgarförslaget kommer således i närtid att tas 
upp i de diskussioner som förs mellan nämnderna gällande framtida satsningar 
avseende såväl offentlig konst som gestaltning av kommunens allmänna 
platser.  

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 
Eftersom förslaget berör både kultur- och fritidsnämnden och miljö -och 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter bedömer inte 
kommunledningskontoret att kommunstyrelse bör ta ett beslut i frågan utan 
hänvisar till yttrandet från kultur- och fritidsnämnden som konstaterar att 
kontinuerlig dialog sker mellan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och 
kultur-och fritidsnämnden gällande framtida projekt och konstsatsningar. 
Kommunledningskontoret förslår därmed att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget samt anser det besvarat. 

Förslag till beslut 
 

att avslå medborgarförslaget, samt 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Mats Pettersson 
Kommundirektör 

Jenny Åtegård 
tf Kanslichef 

Beslut till: 
Förslagsställaren 

Division Barn Utbildning Kultur 

Samhällsbyggnad 







 
 

Bilaga  

 

 

Årstatunneln Uppsala. Konstnär Fideli Sundkvist. 

 

 

Gångtunnel i Rannebergen, Angered. konstnär Marie Dahlstrand 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjIkoX8lZjjAhXFwsQBHQruCnoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.unt.se/kultur-noje/konstfull-tunnel-far-stadsmiljopriset-4406134.aspx&psig=AOvVaw1YqRBVvP2eq7XsRPMpJwZ8&ust=1562223403587045


 
 

 

Tunneln på Regementsvägen i Kviberg konstnär Ola Åstrand, blodet i oss, 2019. Foto: Lars Ocklund 

 

 

Tunnel i Abisko konstnär Annica V Waara 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjir_y5nJjjAhWwwqYKHTO1BfkQjRx6BAgBEAU&url=https://picgra.com/media/1618747838321989330&psig=AOvVaw2j1DvrhdRr3c1fBrqwMchV&ust=1562223840914112


 
 

 

"Att färdas" heter Mårten Gröns vägg i Nobeltunneln Malmö. Kloten symboliserar kaos och olika 

sinnesstämningar. Bild: Peter Frennesson 

 

 

Gång- och cykeltunneln under järnvägen i Hässleholm, med målningar av konstnären Nelly Nilsson 

Nyberg. Foto: AnnaLena Olausson 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwikmenznJjjAhX9ysQBHaShB_wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sydsvenskan.se/2018-01-11/annu-en-malmotunnel-har-smyckats-for-sakerhetens-skull&psig=AOvVaw2j1DvrhdRr3c1fBrqwMchV&ust=1562223840914112
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

KS §     Svar på medborgarförslag om att Nyköpings 
kommun ska bli humlornas beskyddare 

Diarienummer: KK20/128 

Bakgrund  

Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige den 10 mars 
2020. Förslagsställaren anför att Nyköpings kommun bör bli humlornas 
beskyddare. Motiveringen bakom detta är den minskning som skett i antalet 
humlor sedan 70-talet och deras viktiga del i pollineringen och ekosystemet. 
Förslagsställaren föreslår att Nyköpings kommun bör göra satsningar i olika 
grönområden för att skapa en gynnsam miljö för humlorna i Nyköpings 
kommun. Medborgaren föreslår platser så som delar av strandängen vid 
Vattensportenshus. Föreslagställaren föreslår att det ska skyltas kring 
satsningarna för att förklara varför dessa satsningar är viktiga och således 
sprida medvetenhet i frågan. tillvägagångsätt för att bli humlornas 
beskyddare 

Nyköpings kommun ser positivt på att medborgarna använder demokratiska 
kanaler för att kommunicera synpunkter och förslag till kommunen. Frågor 
gällande klimat, miljö och ekosystemen är viktiga och prioriteras av 
Nyköpings kommun.  

Kommunen arbetar i enlighet med agenda 2030 med målet om biologisk 
mångfald och bevarandet av ekosystem (mål 15). Detta är integrerat i 
kommunens översiktsplan och detaljplaner. Det finns tre kommunekologer 
som dagligen arbetar för att bevara och utveckla biologisk mångfald samt 
arbetar för att samhällsplaneringen ska ske på ett ekologiskt hållbart sätt. 
Kommunekologerna arbetar även med olika projekt för att skydda olika 
arter, bland annat skapande av blomsterängar av gräsytor i samarbete med 
parkförvaltningen. Nyköpings kommun äger och förvaltar även stora arealer 
naturbetesmark med hög biologisk mångfald däribland blommande växter 
och pollinerande insekter. Kommunens senaste naturreservat Horsvik är 
särskilt artrikt på just dessa arter. Utöver kommunekologerna arbetar även 
parkavdelningen med frågor kopplade till ekologisk mångfald. 

I dagsläget inga direkta planer på att utveckla just Kungshagen till ett 
humlestråk. Däremot kommer Nyköpings kommun att fortsätta med arbetet 
att utöka och utveckla våra blomsterängar för att skapa mer gynnsamma 
miljöer för alla sorters insekter. Även Länsstyrelsen i Södermanland arbetar 
med projekt gällande ängsmarker och pollinerande insekter.  

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen  



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-17 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

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  

Det föreslagna perspektivet är något Nyköpings kommun kontinuerligt 
arbetar integrerat med i samhällsplaneringen, översiktsplanen och 
detaljplaner. Nyköpings kommun att fortsätta med arbetet att utöka och 
utveckla blomsterängar för att skapa mer gynnsamma miljöer för alla sorters 
insekter. Kommunstyrelsen föreslås därför bifalla medborgarförslaget. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att bifalla medborgarförslaget, samt 
 

2) att anse medborgarförslaget besvarat. 
 

Beslut till:  

Förslagsställaren 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
N/A Tjänsteskrivelse 

2021-02-25 
Dnr KK20/128 

 

Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag om att Nyköpings 
kommun ska bli humlornas beskyddare 

Bakgrund 
Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige den 10 mars 2020. 
Förslagsställaren anför att Nyköpings kommun bör bli humlornas beskyddare. 
Motiveringen bakom detta är den minskning som skett i antalet humlor sedan 
70-talet och deras viktiga del i pollineringen och ekosystemet. 
Förslagsställaren föreslår att Nyköpings kommun bör göra satsningar i olika 
grönområden för att skapa en gynnsam miljö för humlorna i Nyköpings 
kommun. Medborgaren föreslår platser så som delar av strandängen vid 
Vattensportenshus. Föreslagställaren föreslår att det ska skyltas kring 
satsningarna för att förklara varför dessa satsningar är viktiga och således 
sprida medvetenhet i frågan. tillvägagångsätt för att bli humlornas beskyddare  

Nyköpings kommun ser positivt på att medborgarna använder demokratiska 
kanaler för att kommunicera synpunkter och förslag till kommunen. Frågor 
gällande klimat, miljö och ekosystemen är viktiga och prioriteras av Nyköpings 
kommun. 

Kommunen arbetar i enlighet med agenda 2030 med målet om biologisk 
mångfald och bevarandet av ekosystem (mål 15). Detta är integrerat i 
kommunens översiktsplan och detaljplaner. Det finns tre kommunekologer 
som dagligen arbetar för att bevara och utveckla biologisk mångfald samt 
arbetar för att samhällsplaneringen ska ske på ett ekologiskt hållbart sätt. 
Kommunekologerna arbetar även med olika projekt för att skydda olika arter, 
bland annat skapande av blomsterängar av gräsytor i samarbete med 
parkförvaltningen. Nyköpings kommun äger och förvaltar även stora arealer 
naturbetesmark med hög biologisk mångfald däribland blommande växter 
och pollinerande insekter. Kommunens senaste naturreservat Horsvik är särskilt 
artrikt på just dessa arter. Utöver kommunekologerna arbetar även 
parkavdelningen med frågor kopplade till ekologisk mångfald.  

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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I dagsläget inga direkta planer på att utveckla just Kungshagen till ett 
humlestråk. Däremot kommer Nyköpings kommun att fortsätta med arbetet att 
utöka och utveckla våra blomsterängar för att skapa mer gynnsamma miljöer 
för alla sorters insekter. Även Länsstyrelsen i Södermanland arbetar med 
projekt gällande ängsmarker och pollinerande insekter. 

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 
Det föreslagna perspektivet är något Nyköpings kommun kontinuerligt arbetar 
integrerat med i samhällsplaneringen, översiktsplanen och detaljplaner. 
Nyköpings kommun att fortsätta med arbetet att utöka och utveckla 
blomsterängar för att skapa mer gynnsamma miljöer för alla sorters insekter. 
Kommunstyrelsen föreslås därför bifalla medborgarförslaget. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1) att bifalla medborgarförslaget, samt 

2) att anse medborgarförslaget besvarat. 

Mats Pettersson  

Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2021-05-05 

Jenny Åtegård  
Tf kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Förslagsställaren 

 

 

 



 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-17 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

KS §     Svar på medborgarförslag om att sätta upp 
farthinder på del av Ortvägen 

Diarienummer: KK20/134 

Bakgrund  

Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige den 10 mars 
2020. Förslagsställaren anför att Nyköpings kommun bör sätta upp 
farthinder på Ortvägen då förslagsställaren upplever att trafikanter håller en 
hög hastighet på vägen och att det skapar en osäker miljö för 
gångtrafikanter. Förslagsställaren menar att detta är särskilt motiverat då 
sträckan är trafikerad av barn som går via Ortvägen till Långbergsskolan.  

Nyköpings kommun ser positivt på att medborgarna nyttjar demokratiska 
kanaler för att kommunicera synpunkter och förslag till kommunen.   

Ortvägen är idag en gata med trottoarer på båda sidor om körbanan. Vägen 
har dessutom flera övergångsställen vilket möjliggör för gångtrafikanter att 
på säkert sätt kunna passera vägen i anslutning till tänkta destinationer. 
Ortvägen är även en bussgata. Med hänsyn till ovan nämnda faktorer görs 
bedömningen att farthinder inte anses vara en motiverad åtgärd i dagsläget. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att medborgarförslaget avslås, samt 
 

2) att medborgarförslaget anses besvarat. 
 

Beslut till:  

Förslagsställaren 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Beställarkontor Tjänsteskrivelse 

 
Dnr KK20/134 

 

Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag om att sätta upp 
farthinder på del av Ortvägen 

Bakgrund 
Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige den 10 mars 2020. 
Förslagsställaren anför att Nyköpings kommun bör sätta upp farthinder på 
Ortvägen då förslagsställaren upplever att trafikanter håller en hög hastighet 
på vägen och att det skapar en osäker miljö för gångtrafikanter. 
Förslagsställaren menar att detta är särskilt motiverat då sträckan är trafikerad 
av barn som går via Ortvägen till Långbergsskolan. 

Nyköpings kommun ser positivt på att medborgarna nyttjar demokratiska 
kanaler för att kommunicera synpunkter och förslag till kommunen.  

Ortvägen är idag en gata med trottoarer på båda sidor om körbanan. Vägen 
har dessutom flera övergångsställen vilket möjliggör för gångtrafikanter att på 
säkert sätt kunna passera vägen i anslutning till tänkta destinationer. Ortvägen 
är även en bussgata. Med hänsyn till ovan nämnda faktorer görs bedömningen 
att farthinder inte anses vara en motiverad åtgärd i dagsläget. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att medborgarförslaget avslås, samt 

att medborgarförslaget anses besvarat.  

 

Beslut till 

Förslagsställaren 

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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Beställarkontor 
Jonas Andersson 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-08-24 

Dnr 
MSN20/59 

   
   
  
 
 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 sätta 
upp farthinder på del av Ortvägen (KK20/134). 

Bakgrund 
 

Förslagsställaren föreslår att kommunen beslutar att sätta upp farthinder på 
Ortvägen. Förslagsställaren upplever att trafikanter håller hög hastighet och 
att det är en osäker miljö för barn som går denna sträcka till bland annat 
Långbergsskolan. 

Ortvägen är idag en gata med trottoarer på båda sidor om körbanan. Vägen 
har också flera övergångsställen som gör det möjligt att kunna passera vägen 
i anslutning till tänkta målpunkter. Ortvägen är också idag en bussgata.  

Att sätta upp farthinder anser vi inte vara en motiverad åtgärd då det finns 
trottoarer avskilda från körbanan samt att det idag är en bussgata. 

Med stöd av ovanstående föreslår nämnden att medborgarförslaget avslås. 

Förslag till beslut 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att anta tjänsteskrivelsen daterad 2020-08-24 som nämndens yttrande på 
medborgarförslaget.  

 

 

Jonas Andersson  
Sakkunnig tjänsteman  
  

  
  

  

mailto:kommun@nykoping.se


  Dnr MSN20/59 2/2 

    EF_skapat_Repeat 

 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen (KK20/134) 
 



 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-17 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

KS §     Svar på medborgarförslag om att kommunen ska 
sätta upp alternativt förbättra gatubelysningen i 
centrala Nyköping 

Diarienummer: KK20/101 

Bakgrund  

Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige den 10 mars 
2020. Förslagsställaren anför att Nyköpings kommun beslutar att sätta upp 
alternativt förbättra gatubelysningen på följande platser i centrala 
Nyköping; från Västra Kyrkogården och längs med gång- och cykelvägen 
österut mot ån, vägen mot baksidan av Forsgränd 11, i båda tunnlarna längs 
ån, under Repslagargatan, nära rondellen i korsningen Hospitalsgatan-
Repslagaregatan samt tullsportsgatan från ån och fram till Stockholmsvägen. 
Detta motiveras med att det saknas eller är bristfällig belysning på dessa 
platser och att en förbättring av belysning skulle leda till ökad känsla av 
trygghet samt ökad rörelse i områdena av medborgarna.  

Nyköpings kommun ser positivt på att medborgarna använder demokratiska 
kanaler för att ge förslag till kommunen. Det är viktigt för Nyköpings 
kommun att hela kommunen upplevs som säker för medborgarna att kunna 
röra sig i. Därför har kommunen redan beslutat om att förbättra belysningen 
på dessa tre utpekade platser i det planeringsunderlag för belysning i 
Nyköping som Tekniska divisionen tagit fram. Ett av de utpekade områden 
har redan åtgärdats, östra sidan under Repslagarbron.   

Förslag  

Med bakgrund till detta anser kommunledningskansliet att 
medborgarförslaget blir uppfyllt i takt med att planeringsunderlaget 
kontinuerligt genomförs alltefter resurstilldelning. Kommunledningskansliet 
föreslår därför att medborgarförslaget bifallas.   

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att medborgarförslaget bifallas, samt 
 

2) att medborgarförslaget anses besvarat. 
 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-17 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Beslut till:  

Förslagsställaren 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kommunledningskansliet, 
Sekretariat 

Tjänsteskrivelse 
2021-05-07 

Dnr KK20/101 

 

Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag om att kommunen ska 
sätta upp alternativt förbättra gatubelysningen i 
centrala Nyköping 

Bakgrund 
Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige den 10 mars 2020. 
Förslagsställaren anför att Nyköpings kommun beslutar att sätta upp alternativt 
förbättra gatubelysningen på följande platser i centrala Nyköping; från Västra 
Kyrkogården och längs med gång- och cykelvägen österut mot ån, vägen mot 
baksidan av Forsgränd 11, i båda tunnlarna längs ån, under Repslagargatan, 
nära rondellen i korsningen Hospitalsgatan-Repslagaregatan samt 
tullsportsgatan från ån och fram till Stockholmsvägen. Detta motiveras med att 
det saknas eller är bristfällig belysning på dessa platser och att en förbättring 
av belysning skulle leda till ökad känsla av trygghet samt ökad rörelse i 
områdena av medborgarna. 

Nyköpings kommun ser positivt på att medborgarna använder demokratiska 
kanaler för att ge förslag till kommunen. Det är viktigt för Nyköpings kommun 
att hela kommunen upplevs som säker för medborgarna att kunna röra sig i. 
Därför har kommunen redan beslutat om att förbättra belysningen på dessa tre 
utpekade platser i det planeringsunderlag för belysning i Nyköping som 
Tekniska divisionen tagit fram. Ett av de utpekade områden har redan 
åtgärdats, östra sidan under Repslagarbron.  

Förslag 
Med bakgrund till detta anser kommunledningskansliet att 
medborgarförslaget blir uppfyllt i takt med att planeringsunderlaget 
kontinuerligt genomförs alltefter resurstilldelning. Kommunledningskansliet 
föreslår därför att medborgarförslaget bifallas.  

 

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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2021-05-07 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1) att medborgarförslaget bifallas, samt 

2)  att medborgarförslaget anses besvarat. 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2021-05-05 

Jenny Åtegård  
Tf. kanslichef  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
  

Beslut till: 
Förslagsställaren 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



Beställarkontor
Jonas Andersson

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-08-24

Dnr
MSN20/58

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 om att 
förbättra gatubelysningen på vissa platser i 
centrala Nyköping (KK20/101).

Bakgrund

Förslagsställaren föreslår att kommunen beslutar sätta upp alternativt 
förbättrar gatubelysning i centrala Nyköping. Förslagsställaren pekar ut tre 
platser där belysningen inte är tillräcklig och platserna kan upplevas som 
otrygga. De tre utpekade områdena är från Västra Kyrkogården
och längs gång-och cykelvägen österut mot ån, den väg som går på baksidan 
av Forsgränd 11. I båda tunnlarna längs ån, under Repslagargatan, nära 
rondellen i korsningen Hospitalsgatan-Repslagaregatan och Tullportsgatan 
från ån och fram till Stockholmsvägen.

De områden som förslagsställaren pekar ut finns med i det planeringsunderlag 
för belysning i Nyköping som Tekniska divisionen tagit fram. Ett utpekat 
område har åtgärdats under året, östra sidan under Repslagarbron. 

Nämnden anser att medborgarförslaget blir uppfyllt i takt med att arbetet 
genomförs enligt planeringsunderlaget. Detta kommer dock inte att ske under 
ett år utan kommer att åtgärdas i takt med resurstilldelning.

Page 1 of 2
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Förslag till beslut
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att anta tjänsteskrivelsen daterad 2020-08-24 som nämndens yttrande på 
medborgarförslaget

Jonas Andersson
Sakkunnig tjänsteman

Beslut till:

Kommunstyrelsen KK20/101

Page 2 of 2



 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-17 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 

KS §     Svar på medborgarförslag om att inrätta etiska 
riktlinjer mot sexistisk reklam 

Diarienummer: KK20/205 

Bakgrund  

Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige den 14 april 
2020. Förslagsställaren anför att Nyköpings kommun bör inrätta etiska 
riktlinjer mot sexistisk reklam inom det offentliga rummet vilket ska innebära 
att reklam som strider mot dessa riktlinjer ska tas ner inom 24 timmar. Detta 
motiveras med att kommunen bör ta ansvar för att sina invånare inte ska 
utsättas för kränkande budskap. Vidare anför förslagsställaren att reglering 
av reklam kan motverka de negativa samhällskonsekvenser som följer 
sexistiska stereotyper inom reklam som diskriminering och kvinnors 
utsatthet.  

Nyköpings kommun ser positivt på att medborgarna använder de 
demokratiska kanaler som finns för att ge förslag till kommunen. Att alla 
medborgare ska känna sig trygga i de offentliga rummen är avgörande för 
Nyköpings kommun. I linje med riket i övrigt arbetar Nyköpings kommun 
främst med jämställdhet genom jämställdhetsintegrering. Det innebär att 
jämställdhet ska finnas i det ordinarie arbetet och i alla politiska frågor för att 
säkerställa att kvinnor, män och könsöverskridande identitet får likvärdig 
service, likvärdig andel av resurserna och lika möjligheter till inflytande.  

Nyköpings kommun kan inte under rådande lagstiftning reglera reklam. Det 
ligger inte i kommunens befogenheter att förbjuda budskap som visas i 
offentliga rum utan kommunen måste förhålla sig till yttrandefriheten.   

Kränkande reklam omfattas inte av diskrimineringslagen. Det finns fåtal 
exempel då reklam kan anses diskriminerande. Om någon säger något som 
tydligt avskräcker personer som omfattas av en diskrimineringsgrund från 
att ta del av en verksamhet i sig skulle det kunna vara diskriminering vilket 
framgår från en EU-dom (mål C-54/07, Firma Feryn). I fall likt dessa hänvisar 
Nyköpings kommun till Diskrimineringsombudsmannen eller 
Reklamombudsmannen som är näringslivets självreglering av reklam. Dessa 
två aktörer kan Nyköpings kommuns invånare vända sig till om de finner att 
en reklam är diskriminerande, sexistisk eller stötande. Med bakgrund till 
detta föreslår kommunledningskansliet att medborgarförslaget avslås. 

Förslag  

Kommunen har inte befogenhet att reglera vilka budskap som får synas i 
offentliga rum utan det finns andra aktörer som Nyköpings kommun 



  PROTOKOLLSFÖRSLAG  

 KOMMUNSTYRELSEN 2021-05-17 
 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

hänvisar till om invånarna upplever reklam som diskriminerande, sexistisk 
eller stötande. Kommunledningskansliet föreslår att medborgarförslaget 
avslås 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att medborgarförslaget avslås, samt 
 

2) att medborgarförslaget anses besvarat. 
 

Beslut till:  

Förslagsställaren 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Beställarkontor Tjänsteskrivelse 

2020-12-17 
Dnr KK20/205 

 

Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag om att inrätta etiska 
riktlinjer mot sexistisk reklam 

Bakgrund 
Rubricerat medborgarförslag väcktes i kommunfullmäktige den 14 april 2020. 
Förslagsställaren anför att Nyköpings kommun bör inrätta etiska riktlinjer mot 
sexistisk reklam inom det offentliga rummet vilket ska innebära att reklam som 
strider mot dessa riktlinjer ska tas ner inom 24 timmar. Detta motiveras med att 
kommunen bör ta ansvar för att sina invånare inte ska utsättas för kränkande 
budskap. Vidare anför förslagställaren att reglering av reklam kan motverka de 
negativa samhällskonsekvenser som följer sexistiska stereotyper inom reklam 
som diskriminering och kvinnors utsatthet. 

Nyköpings kommun ser positivt på att medborgarna använder de 
demokratiska kanaler som finns för att ge förslag till kommunen. Att alla 
medborgare ska känna sig trygga i de offentliga rummen är avgörande för 
Nyköpings kommun. I linje med riket i övrigt arbetar Nyköpings kommun 
främst med jämställdhet genom jämställdhetsintegrering. Det innebär att 
jämställdhet ska finnas i det ordinarie arbetet och i alla politiska frågor för att 
säkerställa att kvinnor, män och könsöverskridande identitet får likvärdig 
service, likvärdig andel av resurserna och lika möjligheter till inflytande. 

Nyköpings kommun kan inte under rådande lagstiftning reglera reklam. Det 
ligger inte i kommunens befogenheter att förbjuda budskap som visas i 
offentliga rum utan kommunen måste förhålla sig till yttrandefriheten.  

Kränkande reklam omfattas inte av diskrimineringslagen. Det finns fåtal 
exempel då reklam kan anses diskriminerande. Om någon säger något som 
tydligt avskräcker personer som omfattas av en diskrimineringsgrund från att ta 
del av en verksamhet i sig skulle det kunna vara diskriminering vilket framgår 
från en EU-dom (mål C-54/07, Firma Feryn). I fall likt dessa hänvisar Nyköpings 
kommun till diskrimineringsombudsmannen eller Reklamombudsmannen som 
är näringslivets självreglering av reklam. Dessa två aktörer kan Nyköpings 
kommuns invånare vända sig till om de finner att en reklam är diskriminerande, 

Postadress 
Nyköpings kommun 
611 83 Nyköping 

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

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 
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2020-12-17 

sexistisk eller stötande. Med bakgrund till detta föreslår 
kommunledningskansliet att medborgarförslaget avslås. 

Förslag 
Kommunen har inte befogenhet att reglera vilka budskap som får synas i 
offentliga rum utan det finns andra aktörer som Nyköpings kommun hänvisar 
till om invånarna upplever reklam som diskriminerande, sexistisk eller stötande. 
Kommunledningskansliet föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att medborgarförslaget avslås, samt 

att medborgarförslaget anses besvarat. 

 

Beslut till 

Förslagsställaren 
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KS §     Delegationsärenden  

Diarienummer: KK21/4 

Förteckning över beslut fattade på delegation: 
 
Nr Från Innehåll Diarienummer 
1 Kommunjurist Yttrande över ansökan om 

hemvärnspersonal 
KK21/8:7 

2 Kommunjurist Yttrande över ansökan om 
hemvärnspersonal 

KK21/8:9 

3 Rektor, Division 
Utbildning (DU) 

Anmälan om 
delegationsbeslut: Beslut 
om tillsvidareanställning av 
skoladministratör 
 

KK21/5:84 

4 Rektor, Division 
Utbildning (DU) 

Anmälan om 
delegationsbeslut: Beslut 
om tillsvidareanställning av 
SFI-lärare 
 

KK21/5:85 

5 Enhetschef, Division 
Social omsorg 

Anmälan om 
delegationsbeslut: Beslut 
om tillsvidareanställning av 
stödassistent 
 

KK21/5:86 

6 Verksamhetschef, 
Division Social omsorg 

Anmälan om 
delegationsbeslut: Beslut 
om tillsvidareanställning av 
sjuksköterska 
 

KK21/5:87 

7 Enhetschef, Division 
Social omsorg 

Anmälan om 
delegationsbeslut: Beslut 
om tillsvidareanställning av 
vårdbiträde och 
undersköterska 
 

KK21/5:88 

8 Enhetschef, 
Samhällsbyggnad 

Anmälan om 
delegationsbeslut: Beslut 
om tillsvidareanställning av 
livsmedelsinspektör 
 

KK21/5:89 
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

9 TF Mark- och 
exploateringschef, 
Samhällsbyggnad 

Anmälan om 
delegationsbeslut: Beslut 
om tillsvidareanställning av 
projektledare 
 

KK21/5:90 

10 Bygglovschef, 
Samhällsbyggnad 

Anmälan om 
delegationsbeslut: Beslut 
om tillsvidareanställning av 
bygglovshandläggare och 
bygglovsinspektör 
 

KK21/5:91 

11 Enhetschef Ekonomi, 
Tekniska Divisionen 

Anmälan om 
delegationsbeslut: Beslut 
om tillsvidareanställning av 
fordonsassistent 
 

KK21/5:92 

12 Kultur- och Fritidschef, 
Division Näringsliv, 
Kultur och Fritid 

Anmälan om 
delegationsbeslut: Beslut 
om tillsvidareanställning av 
administratör 
 

KK21/5:93 

13 Kommunjurist, 
Kommunledningskansliet 

Anmälan om 
delegationsbeslut: Beslut 
om godkännande av 
utdelningsförslag, dödsbo 
- avskrivning av fordran 
 
 

KK21/272:3 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 
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KS §     Anmälningsärenden 

Diarienummer: KK21/2 

Nr Från Innehåll Diarienummer 
1 Region Sörmland, 

Nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och 
vård 

Protokoll från Nämnden 
för samverkan kring 
socialtjänst och vård 
2021-04-09 

KK21/16:2-2.1 

2 Region Sörmland Granskningsrapport för 
nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och 
vård, NSV, år 2020 

KK21/2:28.1 

3 Region Sörmland Granskningsrapport för 
patientnämnden år 
2020 

KK21/2:28.2 

4 Arbetsmiljöverket Redovisning av 
resultatet av 
inspektioner 2021 efter 
inledande inspektion 
2021-03-18 avseende 
Nyköpings kommuns 
arbetsmiljöarbete 
 

KK21/100:4 

5 Beställarkontoret Barnets rättigheter och 
barnkonventionen, 
uppföljning 2020 

KK18/64:5 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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