
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Plats och tid 

Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Stadshuset, Sal B måndag 12 juni kl. 13:30-16.45 

Ledamöter och ersättare Beslutande Ersättare 

Övriga deltagare 

Underskrifter 

Urban Granström (S) ordf. 
Malin Hagerström (MP) 1 :e v ordf.§ 206-
del av 208 
Anna af Sillen (M), 2:e v ordf. § 206-229, 
231-246
Carina Wallin (S)
Kent Pettersson (S)
Anne Marie Wallin (MP)
Nicklas Franzen (V)
Anniola Nilsson (M)
Martina Hallström (C) § 206-217, 219-234,
236-246
Marita Göransson (KO)
Per Frostbygd (SO)
Carl-Åke Andersson (S) tj.ers
Adele Bergentoft (M) tj.ers
Karina Josevski (MP) tj.ers § del av 208-
246
Kjell Johansson (C) tj.ers § 218, 235
Johan Schenström (M) tj.ers § 230

Marjo Gustafsson (S) 
Abdullahi Oubet Ali (S) 
Gunilla Andersson (S) 
Sofia Amloh (S) 
Eva Sjöström (M) 
Sofia Remnert (L) 
Thom Zetterström (SO) 

Erik Carlgren, Maria Fredriksson, Anna Thöm, Stefan Heinebäck, Eva Lundqvist, Mikael 
Karlsson, Hannes Holmberg, Fredrik Dahlin, Hans Welff, Lars-Göran Bergman, Peter 
Knutsson, Anna Ulf, Birgitta Harvyl, Patrik Kullman. 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

.... �.-� ................... . 

Paragrafer§§ 206-208, 
212-217, 220-246

Paragraf§ 209-211, 
218-219 justerades
omedelbart

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-06-13 Sista dag för överklagande 

Datum för anslags nedtagande 

2017-07-10 

2017-07-11 Anslag uppsatt den 2017-06-16 

Protokollet förvaras hos KommunledningskontoreUkansli 

Underskrift 
. . . . . � .. � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Therese Larsson 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid Stadshuset, Sal B måndag 12 juni kl. 13:30-16:45 

Ledamöter och ersättare Beslutande Ersättare 

Övriga deltagare 

Underskrifter 

Urban Granström (S) ordf. 
Malin Hagerström (MP) 1 :e v ordf.§ 206-
del av 208 
Anna af Sillen (M), 2:e v ordf. § 206-229, 
231-246

Carina Wallin (S) 
Kent Pettersson (S) 
Anne Marie Wallin (MP) 
Nicklas Franzen (V) 
Anniola Nilsson (M) 
Martina Hallström (C) §206-217, 219-234, 
236-246

Marita Göransson (KD) 
Per Frostbygd (SD) 
Carl-Åke Andersson (S) tj. ers 
Adele Bergentoft (M) tj.ers 
Karina Josevski (MP) tj.ers § del av 208-
246 

Kjell Johansson (C) tj.ers § 218, 235 
Johan Schenström (M) tj.ers § 230 

Marjo Gustafsson (S) 
Abdullahi Dubet Ali (S) 
Gunilla Andersson (S) 
Sofia Am loh ( S) 
Eva Sjöström (M) 
Sofia Remnert (L) 
Thom Zetterström (SD) 

Erik Carlgren, Maria Fredriksson, Anna Thörn, Stefan Heinebäck, Eva Lundqvist, Mikael 
Karlsson, Hannes Holmberg, Fredrik Dahlin, Hans Welff, Lars-Göran Bergman, Peter 
Knutsson, Anna Ulf, Birgitta Harvyl, Patrik Kullman. 

Sekreterare ·····�···�·····················

Ordförande 

Justerande 

Omedelbar justering § 209-211, 218-219 

Omedelbar justering 
paragrafer§ 209-211, 
218-219

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Anslag uppsatt den 

Protokollet förvaras hos 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2017-06-12 

2017-06-13 

Sista dag för överklagande 2017-07-04 

Datum för anslags nedtagande 2017-07-05 

Kommunledningskontoret/kansli 

�· ... l ............... � ............................................... . 
Therese Larsson 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 206 

Ändring av dagordning 

Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Dnr KK16/444 

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen att 

produktionsstyrelseärende 1 Investering: Anläggande av gågata och 

cykelstråk på Fruängsgatan lyfts ur dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 207 Dnr KK17/13 

Kommundirektören informerar 

Kommundirektören informerar kort om arbetet som pågår efter att 

klockstapeln vid Alla helgons kyrka brann ner 2 juni. Kommundirektören ger 

även information om vaccination mot bakterieorsakad hjärnhinne

inflammation; att de flesta elever på låg- och mellanstadiet nu är vaccinerade 

och att vaccination av elever på högstadiet startar inom kort. 

Utdragsbestyrkande 



NYKOPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 208 Dnr KK17/13, KK17/6 

lnformationsärenden 

Information om Nyköpingshem ABs med fleras arbete kring socialt ansvar 

Per Morelius, marknads- och affärsutvecklingschef Nyköpingshem AB, 

informerar om att det i Nyköping finns ca 9 000 hyresrätter av totalt ca 

27 000 hushåll. Om hyresvärdarna samarbetar mer så kan 

bostadssituationen bli bättre och utifrån detta har en grupp satts samman. I 

dagsläget omfattas drygt 5 000 lägenheter av de deltagande i gruppen och 

fler hyresvärdar kommer att bjudas in. Samarbetet rör just nu bland annat 

kommunkontakt, bostadsanpassade lägenheter, hantering och trångboddhet 

och otillåten andrahandsuthyrning m.m. I detta arbete samarbetar 

hyresvärdarna med Nyköpings kommun så att kommunen kan hålla i 

dialogen gentemot samhället och våra medborgare. 

Åtgärder för en budget i balans inom division Social omsorg 

Stefan Heinebäck, divisionschef, informerar om nuläget inom division Social 

omsorg samt orsaker till det negativa utfallet per april och helårsprognosen. 
Stefan Heinebäck presenterar planerade och pågående åtgärder inom dessa 

områden som förväntas förbättra det ekonomiska läget, detta inkluderar 

bland annat en processöversyn. 

Anna Ulf, nämndansvarig tjänsteman Socialnämnden, och Fredrik Dahlin, 

ekonomichef på division Social omsorg, besvarar frågor. 

Utdragsbestyrkande 



NYKOPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 209 Dnr KK17/403 

Fastställande av avgifter inom kulturskolans verksamhet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-14 att omvandla den kommunala 

musikskolan till kulturskola. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-

12 föreslås även nämndreglementen revideras på så vis att ansvaret för 

kulturskolan överförs till Kultur- och fritidsnämnden. 

Med anledning av detta finns behov av att fastställa avgifter att gälla inom 

kulturskolans verksamhet. Dessa finns som bilaga till tjänsteskrivelse 

daterad 2017-05-17. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa avgifter för kulturskolan enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 

2017-05-17, samt 

att avgifterna gäller fr o m 2017-07-01. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

KS § 210 Dnr KK17/365 

Revidering av taxa för sotningsverksamheten 

Bygg- och tekniknämnden har fattat beslut att föreslå en revidering av taxan 

för sotningsverksamheten i enlighet med sotningsindex. Sotningsindex är 

framtaget av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges 

Skorstensfejarmästares riksförbund. 

Nuvarande taxa för sotningsverksamheten gäller t.o.m. 2017-06-30. Den 

reviderade taxan föreslås gälla från och med 2017-07-01. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderad taxa för sotningsverksamheten, samt 

att taxan gäller fr o m  2017-07-01 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förklara paragrafen omedelbart justerad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

� � 



NYKOPINGS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

KS § 211 Dnr KK17/366 

Revidering av taxa för brandskyddskontroll 

Bygg- och tekniknämnden har fattat beslut att föreslå en revidering av taxan 

för brandskyddskontroll i enlighet med sotningsindex. Sotningsindex är 

framtaget av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges 

Skorstensfejarmästares riksförbund. 

Nuvarande taxa för brandskyddskontroll gäller t.o.m. 2017-06-30. Den 

reviderade taxan föreslås gälla från och med 2017-07-01. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderad taxa för brandskyddskontroll, samt 

att taxan gäller fr o m  2017-07-01 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förklara paragrafen omedelbart justerad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

� � 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 212 

Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Dnr KK16/323 

Svar på motion om att ta fram regelverk på miniminivå för fri- och 

lekytor på kommunala förskolor 

Rubricerad motion väcktes av Per Frostbygd fd Andersson (SO), Thom 
Zetterström (SO), Anders Eberhardt (SO), Robert Tormund (SO), Olof 
Österberg (SO) och Timo Blennlid (SO). Motionärerna föreslår att kommunen 
utreder förutsättningar, kostnader och möjligheter att ta fram regelverk kring 
miniminivå på "friyta för lek och utevistelse" på kommunala förskolor, 
miniminivå på inomhuslekyta per barn, samt om det finns liknande regelverk i 
andra kommuner att dra erfarenhet av. Motionen motiveras bland annat med 
att barn behöver plats både inomhus och utomhus för att kunna utveckla lek 
och socialt samspel, samt att forskning visar på att en friyta utomhus på 
minst 3000 kvm är ett bra riktmärke. 

Underlag har inhämtats från Miljöenheten. 

Tidigare fanns statliga riktlinjer angående ytor på förskolor genom en 
rekommendation från Socialstyrelsen. I dagsläget är det upp till varje 
huvudman att ansvara för att ytan är tillräcklig. Det finns dock andra lagar 
som indirekt reglerar detta i och med att Skollagen kräver att verksamheten 
ska utgå från barnets bästa. Från Skolverket finns också så kallade allmänna 
råd för förskolan, bland annat att se till att förskolans lokaler och utemiljöer är 
utvecklande, hälsosamma och säkra. Lagar om brandrisk och ventilation 
ställer också krav på inomhusmiljö. 

Mot denna bakgrund tar Miljöenheten vid sin tillsyn hänsyn till 
förutsättningarna för förskolor och dess ytor från fall till fall, beroende på 
vilken pedagogik som används, hur mycket tid förskolan spenderar utomhus 
och liknande aspekter. 

Nyköpings kommun är medveten om att avsaknaden på nationella riktlinjer 
kan leda till att det finns olika stora ytor per barn från förskola till förskola. 
Utifrån bland annat Skolverkets allmänna råd och Skollagen är det dock 
reglerat att lokaler samt utemiljö vid förskolor ska vara hälsosamma och 
utvecklande. Bedömningen är att det framförallt är en pedagogisk fråga vad 
som är lämpliga ytor för att uppfylla dessa lagkrav. 

Utifrån detta bedömer kommunledningskansliet det inte som lämpligt att fatta 
beslut på lokal politisk nivå om exakta miniminivåer i kvadratmeter. 
Kommunen ser dock positivt på rekommendationer inom detta område på 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Samma nträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 212 Onr KK16/323 

statlig nivå för att såväl kommunala som privata förskolor ska ha tydligare 

förhållningsregler att kunna utgå ifrån. 

Mot denna bakgrund föreslår kommunledningskansliet att motionen avslås. 

Per Frostbygd (SO) yrkar bifall till motionen. 

Ordföranden ställer efter kommunstyrelsens godkännande proposition på 

framskrivet förslag mot Per Frostbygds (SO) yrkande om bifall till motionen 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen, samt 

att därmed anse den besvarad. 

Per Frostbygd (SO) reserverar sig mot beslutet. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 213 Dnr KK16/499 

Svar på motion om gratis busskort till skolelever och pensionärer 

Rubricerad motion väcktes av Eva Andersson (C) vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2016-06-14. Förslagställaren vill att kommunen tillhandahåller 

gratis (skattefinansierade) bussresor för skolelever och pensionärer. Målet är 

att stimulera det kollektiva resandet samt undvika att utbildnings-, kultur-, och 

fritidsaktiviteter för skolelever och pensionärer begränsas av kostnaden för 

resor. För skolelevers del anförs att förslaget kan leda till att de även i vuxen 

ålder kommer att åka mer kollektivt samt att det underlättar skolans 

administration att slippa handlägga vilka som är berättigade till busskort. För 

pensionärer handlar förslaget om livskvalitet, jämlikhet och folkhälsa. 

Förslaget sägs även vara ett sätt att marknadsföra och göra kommunen mer 

attraktiv. 

Det är Sörmlands kollektivtrafiksmyndighet som beslutar om kollektivtrafiken 

och dess taxor i länet. Nyköpings kommun har möjlighet att påverka 

kollektivtrafiken genom den trafikbeställning som kommunen årligen lämnar 

till nämnda kollektivtrafikmyndighet. Nyköpings kommun finansierar idag 

huvudsakligen alla kostnader för busstrafik som sker inom kommunen. 

Intäkterna för biljetter budgeteras 2017 till ca 24 miljoner kr medan 

kommunens kostnader planeras till ca 84 miljoner kr. Nettokostnaden för den 

allmänna kollektivtrafiken i Nyköpings kommun är idag därmed ca 60 

miljoner kr per år. 

Om avgiftsfri kollektivtrafik införs för någon resenärsgrupp skulle det, utifrån 

erfarenheter från andra kommuner, innebära ökade kostnader. Detta dels på 

grund av bortfall av biljettintäkter dels för att ett ökat bussåkande innebär ett 

behov av fler bussar. Behovet av fler fordon har i andra kommuner som infört 

helt skattefinansierad kollektivtrafik varit störst i tätortstrafiken. För att 

undvika att den samlade kostnaden för kollektivtrafiken ska öka dramatiskt i 

kommunen kan åtgärder behöva vidtas för att minska turutbudet och 

servicen på andra håll. Med sämre kollektivtrafikutbud på landsbygden 

bedöms bussresenärer övergå till andra mindre miljövänliga färdsätt, som till 

exempel bil. Nyköpings kommun har som ambition att erbjuda en god och 

hållbar service för sina kommuninvånare både på landsbygden och i staden. 

Därför är inte avgiftsfri kollektivtrafik en lösning för Nyköping som genom att 

ha en betydande andel landsbygdstrafik istället prioriterar turtäthet. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 

2017-06-12 

Justerandes signatur 

KS § 213 Dnr KK16/499 

Att värna pensionärers och ungdomars möjlighet till resande har dock tagits i 

beaktning när kollektivtrafikens prissättning, produkter och resevillkor utretts. 

Resultatet är den nya Sörmlandstaxan vilken innebär en prissänkning för de 

flesta resenärer. Pensionärer kan med fördel köpa ett lågtrafikkort till en 

kostnad av 180 kronor/ månad (d.v.s. 6 kr per dag) som gäller vardagar 

mellan 9-14 och 18-24 samt lördag, söndag och andra helgdagar med 

undantag för nattrafik. Ungdomar som bor en längre bit från sin skola får i 

enlighet med skollagen busskort, därutöver finns även speciella priser för just 

ungdomar/ studenter - såsom periodkort eller en enkelresa för 16 kr. 

En kollektivtrafik som kommunen stödjer på så vis att den genom 

skattefinansiering har låga biljettavgifter likväl som god täckning över hela 

kommunen stimulerar det kollektiva resandet och betjänar främst 

resurssvaga grupper. Det gör även kommunen attraktiv genom att det 

underlättar tillgången till Nyköpings kommuns idrotts-, kultur-, och nöjesutbud 

som enligt SCB:s medborgarundersökning från 2016 är en bra bit bättre än 

riksindex 1•

Då ytterligare skattefinansierad kollektivtrafik riktad mot vissa 

resenärsgrupper är dels kostnadsdrivande dels bedöms begränsa 

kollektivtrafikutbudet, samtidigt som fördelaktiga kostnadsalternativ för 

pensionärer och ungdomar finns, förordas avslag av motionen. 

Martina Hallström (C) yrkar bifall till motionen. 

Anna af Sillen (M), Marita Göransson (KO), Sofia Remnert (L), Anniola 

Nilsson (M), Adele Bergentoft (M), Johan Schenström (M) och Eva Widlundg 

Sjöström (M) lämnar ett särskilt yttrande. 

Ordföranden ställer efter kommunstyrelsens godkännande proposition på 

framskrivet förslag mot Martina Hallströms (C) yrkande om bifall till motionen 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. 

1 
Nöjd-region-index NR/. Siffror utan parantes gäller Nyköpings kommun, i parantes gäller samtliga 

kommuner. 1= lägst, 10=högst (bäst). Tillgången till: idrottsevenemang 7.0 (6.4), kulturevenemang 6.5 

(5.9), nöjesutbud 5.7 (4.8). 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 213 Dnr KK16/499 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen, samt 

att därmed anse den besvarad. 

Martina Hallström (C) reserverar sig mot beslutet. 

Bilaga KS § 213 

Utdragsbestyrkande 



Bil. KS §213 

KS 170612 
Särskilt yttrande 

Svar på motion om gratis busskort till skolelever och pensionärer KK16/499 

Vi anser att en revidering av skolskjutsriktlinjerna är nödvändiga för att bättre stödja det fria 
skolvalet och i framtiden också ett aktivt skolval. I den revideringen bör Centerpartiets 
resonemang om gratis busskort till skolelever beaktas. 

��-� 
Anniola Nilsson (M) 

�5:(2_ -12--
Johan Schenström (M) 

Liberalerna 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 214 Dnr KK17/17 

Godkännande av årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 

Revisorerna i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet gör 

bedömningen att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 

resultaten enligt årsredovisningen i allt väsentligt är förenligt med de 

finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisningen för Kommunalförbundet Sörmlands 

kollektivtrafikmyndighet 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 215 Dnr KK17/381 

Revidering av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 

Det har uppkommit behov av att revidera reglementet för kommunala 

pensionärsrådet för att förtydliga bland annat arbetsuppgifter samt 

arbetsformer. Förslag till förändringar finns markerade i reglementet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reviderat reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 216 

Sam manträdesdatum 
2017-06-12 

Dnr KK17/382 

Revidering av reglemente för Kommunala Anhörigrådet 

Det har uppkommit behov av att revidera reglementet för kommunala 

anhörigrådet för att förtydliga bland annat arbetsuppgifter samt arbetsformer. 

Förslag till förändringar finns markerade i reglementet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reviderat reglemente för Kommunala Anhörigrådet 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

KS § 217 

Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Dnr KK17/383 

Revidering av reglemente för Kommunala Funktionshinderrådet 

Det har uppkommit behov av att revidera reglementet för kommunala 

funktionshinderrådet för att förtydliga bland annat arbetsuppgifter samt 

arbetsformer. Förslag till förändringar finns markerade i reglementet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reviderat reglemente för Kommunala Funktionshinderrådet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

� � 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

KS § 218 Dnr KK17/413 

Kommunal borgen för Kiladalens Utveckling AB 

Kiladalens Utveckling AB (svb) är ett aktiebolag med särskild 

vinstutdelningsbegränsning ( svb) enligt Aktiebolagslagen kap 32. 

Grundläggande för denna typ av bolag är att verksamheten primärt drivs i ett 

annat syfte än att ge aktieägarna vinst. De särskilda reglerna syftar till att 

säkerställa att vinsten huvudsakligen stannar kvar i bolaget för nya 

investeringar. Endast begränsad vinstutdelning får ske (statslåneräntan+ en 

procentenhet) på det kapital som aktieägare har tillskjutit till bolaget. Bolaget 

har i sin bolagsordning en vinstutdelningsbegränsning som gör att ingen 

enskild person kan berika sig på verksamheten genom vinstudelning. SVB

aktier kan köpas och säljas på marknaden som vanligt vilket innebär att 

eventuell värdeökning på aktierna tillfaller ägarna vid en försäljning. 

2016 beslutade Nyköpings kommun att ändra detaljplanen för fastigheten 

Stavsjö 2:4 för att möjliggöra byggandet av hyresbostäder. Våren 2017 

lämnade bolaget in en bygglovsansökan för 8 lägenheter och all planering är 

färdig för byggstart så snart bygglov erhålles. 

Bolaget avser att bygga bostäder för att i första hand göra det möjligt för 

äldre i närområdet att flytta från sitt nuvarande tungarbetade boende mot ett 

enklare och samtidigt frigöra villor som yngre barnfamiljer skulle ha råd att 

förvärva i ett landsbygdssamhälle. Bolaget har fört samtal med såväl 

Nyköpingshem som Dalhälls och bägge företagen har uttalat att de saknar 

intresse eller planer att bygga hyresbostäder i Stavsjö. Sedan 1950-60-talet 

har inga hyresbostäder byggts i samhället, något som ger en indikation på 

det bristande intresset att bygga. 

Bolaget har låtit göra en värdering (NAI Svefa, Norrköping) av såväl den 

befintliga byggnaden som det tänkta bostadsbeståndet. Bolaget bedömer att 

det teoretiska värdet av fastigheten efter genomförd byggnation uppgår till 

14,5 miljoner kronor. 

Produktionskostnaden för bostäderna är beräknad till 13 miljoner kronor. 

Bolaget har efter underhandskontakt med Länsstyrelsen i Södermanland 

erhållit en bedömning från länsstyrelsens handläggare att bolaget bör vara 

berättigat att kunna tillgodoräkna sig statligt investeringsstöd på 3 miljoner 

kronor som utlysts enligt SFS 2016:881. Ett beslut om ersättning villkoras av 

att hyresbeståndet är färdigbyggt. Det innebär att utbetalning av det statliga 

stödet sker i efterhand. Den slutliga belåningsgraden kan uppskattas till 69 % 

men under byggtiden kommer belåningsgraden uppgå till 90 %. Bolaget har 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

KS § 218 Dnr KK17/413 

inte lyckats att finna någon privat eller statlig kreditgivare som åtar sig 

finansiering på upp till 90 %, även under en tidsperiod som begränsar sig till 

något år, dvs under byggtiden. 

För att en byggnation skall kunna komma till stånd behöver bolaget en 

borgen på 3 miljoner kronor till dess att Boverket betalar ut det 

investeringsstöd bolaget avser att söka. 

Kommunal borgen 

För att möjliggöra bostadsbyggande enligt ovan föreslås att kommunen 

beviljar bolaget en kommunal borgen. 

För beviljandet av borgen debiterar kommunen bolaget en årlig borgensavgift 

som uppgår till 0,8 % av borgensbeloppet. 

Martina Hallström (C) anmäler jäv och lämnar lokalen under såväl 

behandling som beslut i ärendet. 

På ordförandes förslag beslutar kommunstyrelsen att lägga till en attsats 

avseende att kommunstyrelsen beslutar att förklara paragrafen omedelbart 

justerad. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Kiladalens Utveckling AB (svb), org. nr. 556984-6065, kommunal 

borgen med 3 miljoner SEK för att garantera likviditeten under byggtiden, 

att borgensåtagandet är giltigt fram tills byggnationen av hyresbostäder på 

fastigheten Stavsjö 2:4 är färdigställd 

att kommunen debiterar bolaget en årlig borgensavgift på 0,8 % av 

borgensbeloppet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Utdragsbestyrkande 



NYKOPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

KS § 219 Dnr KK17/427 

Investering: Flygplan till gymnasiet/ yrkeshögskolan 

De flygplan som för närvarande används i utbildningen inom flygteknik 
Technical Training är två större flygplan som har använts i utbildningen i ca 
tjugo år och kommer fortsätta att ingå i utbildningen. 

Övriga mindre flygplan köptes till skolan för över trettio år sedan och 
uppfyller inte till fullo de krav som ställs på utbildningen. De är av fel 
flygplanstyp men kan fortfarande användas för vissa moment i utbildningen. 

Utöver detta så kommer skolan, från och med höstterminen 2017, att utöka 
antalet elever med ytterligare en yrkeshögskoleutbildning. Detta ökar 
ytterligare behovet på att det finns tillräckligt med objekt som uppfyller de 
krav som ställs på utbildningen från Transportstyrelsen, Skolverket och 
Myndigheten för Yrkeshögskolan. 

Därför behöver utbildningen kompletteras med ett flygplan av rätt typ, med 
turbinmotor, och som därmed uppfyller kraven från ovan nämnda 
myndig heter. 

Inlägg i ärendet görs av Anna af Sillen (M), Urban Granström (S), Johan 
Schenström (M). 

Anna Thörn, chef division Barn Utbildning Kultur, besvarar frågor. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt division Barn Utbildning Kultur att genomföra en upphandling 
av ett flygplan, 

att Division Barn Utbildning Kultur återkommer till kommunstyrelsen efter 
genomförd upphandling för tilldelning av medel, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Beslut till 
Division Barn Utbildning Kultur 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

KS § 220 Dnr KK17/428 

Investering: Inventarier och utrustning till Nyköpings gymnasium 

Ombyggnationen i Nyköpings gymnasiums lokaler på Gripenområdet 

beräknas bli färdiga för inflytt under 2017/2018. 

Division Barn Utbildning Kultur är ansvariga för att inventarier och utrustning 

införskaffas till de nya lokalerna. Detta är planerat inom budget och medel 

finns inom kommunstyrelsens ofördelade medel. Därför föreslås 

verksamheten nu få i uppdrag att genomföra upphandling enligt framtagna 

underlag och därefter återkomma till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt division Barn Utbildning Kultur att genomföra upphandling av 

inventarier och utrustning till Nyköpings gymnasiums nya lokaler på 

Gripenområdet, samt 

att division Barn Utbildning Kultur återkommer till kommunstyrelsen efter 

genomförd upphandling för tilldelning av medel. 

Beslut till 

Division Barn Utbildning Kultur 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 221 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Dnr KK17/433 

Investering: Renovering av Nyköpings högstadium, Omega 

Nyköpings högstadium Omega byggdes 1969 och ventilationsanläggningen 
var då anpassad för cirka 500 elever enligt projekterade flöden. Antalet 
inskrivna elever på Nyköpings högstadium Omega är idag cirka 650 elever. 
Det ökade elevantalet har även ökat slitaget på skolan. Golvmattor har efter 
analyser visat sig innehålla förhöjda värden av 1 butanol samt mögelsvampen 
Streptomyces. 

Statusbesiktning av Omega visar att skolan är i stort behov av en omfattande 
renovering. Ett utbyte av uttjänt teknik så som värme och ventilationssystem 
samt en upprustning av själva fastigheten skulle förlänga Omegas driftstid till 

cirka trettio år. Åtgärderna skulle också vara energibesparande då radiatorer 
och fönster byts ut mot mer energisnåla. Den nya tekniska utrustningen 
anpassas till det elevantal som beräknas gå på Omega. 

Förslag 

Då Tekniska divisionen tillsammans med division Barn Utbildning Kultur 
planerar för att evakuera skolan för att åtgärda ovan redovisade problem 
med alla golvmattor föreslås att Tekniska Divisionen får i uppdrag att 
genomföra en omfattande renovering och modernisering av Nyköpings 
högstadium, Omega till en kostnad av 51 mnkr. Detta för att förlänga 
Omegas driftstid med cirka trettio år och samtidigt genomföra denna då 
skolans verksamhet redan av miljöskäl är evakuerad läsåret 17 /18. 
Renoveringen medför en ökad hyreskostnad för division Barn Utbildning 
Kultur med 1,3 mnkr per år. 

Mikael Karlsson, chef Kommunfastigheter, föredrar ärendet vid behandling i 
kommunstyrelsen. 

Inlägg i ärendet görs av Urban Granström (S), Adele Bergentoft (M), Martina 
Hallström (C), Anna af Sillen (M), Carl-Åke Andersson (S) och Marita 
Göransson (KO). 

Anna Thörn chef division Barn Utbildning Kultur, Erik Carlgren 
kommundirektör, och Maria Fredriksson ekonomichef besvarar frågor. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

KS § 221 Dnr KK17/433 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt Tekniska Divisionen att genomföra en renovering av Nyköpings 

högstadium, Omega, 

att anvisa 51 mnkr ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till 

Tekniska divisionen för renovering av Nyköpings högstadium, Omega, samt 

att investeringens kapitaltjänstkostnader belastar Tekniska divisionen, 

Kommunfastigheter. 

Beslut till 

Division Barn Utbildning Kultur 

Tekniska divisionen 

Ekonomi 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 222 Dnr KK17/434 

Investering: Armaturbyte i Hållets motionsspår 

I Hållets motionsspår finns ett elljusspår som är belyst med 65 ljuspunkter. 

Anläggningen utgörs av äldre armaturer anpassade för ljuskällor 

innehållande kvicksilver. Ljuskällor innehållande kvicksilver har fasats ut och 

för att säkra tillgången till ett fortsatt belyst motionsspår och ökad trygghet 

finns behov att byta ut belysningsarmaturerna i elljusspåret. Ett utbyte av 

armaturer med energieffektivare ljuskällor innebär minskad elförbrukning 

men på sikt även minskade driftskostnader med anledning av att 

ljuskällornas livslängd ökar betydligt med LED-teknik. 

Förslag 

Med anledning av ovanstående föreslås att Tekniska divisionen får i uppdrag 

att byta ut belysningsarmaturerna i Hållets motionsspår och att Tekniska 

divisionen tilldelas 600 tkr för uppdraget. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt Tekniska divisionen att byta ut belysningsarmaturerna i 

elljusspåret i Hållet, 

att anvisa 600 tkr från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för 

uppdraget, samt 

att tillkommande kapitaltjänstkostnad belastar Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslut till: 

Tekniska divisionen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomi 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 223 Dnr KK17/435 

Investering: Anpassningar på fastigheten Produkten 1 för 

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet 

Arbetsmarknadsenheten (AME) bedriver i dagsläget sin verksamhet i G:a 

Brandstationen. I fastigheten finns idag verkstad, duschar, kontor, förråd och 

utanför en hårdgjord yta som fungerar som tillverkningsyta och upplag. 

Denna fastighet ska framöver ställas om för annat ändamål. 

I fastigheten Produkten 1, Tillverkarvägen 2 på Arnö, finns idag lämpliga ytor 

som kan anpassas till AMEs verksamhet. 

Förslag 

Tekniska divisonen föreslås få i uppdrag att göra en anpassning av befintliga 

lokaler på Produkten 1 för att flytta ut AMEs verksamhet från G:a 

Brandstationen. Följande anpassningar behöver göras: 

• Byggnation av omklädningsrum för 15 kvinnor och 35 män i befintligt

tomma lokaler.
• Anpassa verkstad för AMEs verksamheter; el, ventilation och ytskikt.
• Anlägga en hårdgjord yta utomhus på 300kvm med el och belysning.

Förslaget är framtaget i samråd med Division Social omsorg. 

Anpassningarna kommer innebära en ökad hyreskostnad för division Social 

omsorg avseende Arbetsmarknadsenheten med ca 400 000 kr per år. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till Tekniska Divisionen att genomföra anpassningar av verkstad 

samt byggnation av omklädningsrum och duschar på Produkten 1, 

att uppdra till Tekniska Divisionen att genomföra byggnation av hårdgjord yta 

på Produkten 1, 

att anvisa 5,2 mnkr ur KS ofördelade investeringsmedel till Tekniska 

divisionen för dessa anpassningar i fastigheten Produkten 1, 

att investeringens kapitaltjänstkostnader belastar Tekniska divisionen, 

Kommunfastigheter. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 223 

Beslut till: 

Tekniska divisionen 

Division Social omsorg 

Ekonomi 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Dnr KK17/435 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 224 Dnr KK17/436 

Investering: Anläggande av miljöstation i Nyköpings skärgård 

Den 1 april 2015 blev det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i 

hav, sjö och inre vattendrag. Det innebär behov av möjligheter för fritidsbåtar 

att enkelt kunna nå miljöstationer för slamtömning. Idag finns det två 

anläggningar i Nyköpings kommun, Nyköpings och Nävekvarns gästhamnar. 

En motion som föreslog att kommunen skulle ges i uppdrag att undersöka 

möjligheten att anlägga en eller flera miljöstationer i Nyköpings skärgård, 

KK12/436, resulterade i ett utredningsuppdrag om anläggande av en 

miljöstation i skärgården. Utredningen konstaterade att det finns behov av 

ytterligare tömningsstationer längst Sörmlandskusten mellan Nyköpings 

hamn och hamnen i Trosa. Det har även funnits förslag på lämpliga 

placeringar på fastlandet som av olika anledningar inte varit möjliga att 

genomföra. 

Nyköpings kommun har upphandlat en ny båt till hamnen som gör det möjligt 

att själva sköta tömning av anläggningen. Det innebär att undersökningen av 

lämplig placering har kunnat utökas. Förslag på plats i närheten till farleden 

väster om Kittelö har kommit upp som det bästa alternativet, se karta (bilaga 

till tjänsteskrivelse). Där möts farleden och motorbåtsleden, vilket gör 

området väl trafikerat och att miljöstationen blir lättillgänglig för båtägare. 

Lösningen skulle då bli en flytande tömningsstation. Tillsyn och tömning av 

anläggningen kan ske genom hamnverksamheten och markägaren har gett 

sitt medgivande till den föreslagna placeringen. 

Driftskostnaderna inklusive arrende beräknas till 40 000 kr per år. Förslaget 

har förankrats i Bygg-och tekniknämnden. 

Förslag 

Med anledning av ovanstående föreslås att Tekniska divisionen får i uppdrag 

att anlägga en miljöstation för tömning av toalettavfall i skärgården på 

lämplig plats samt ansvarar för att den sköts på ett fullgott sätt. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 224 Dnr KK17/436 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt Tekniska divisionen att anlägga en miljöstation i Nyköpings 

skärgård, 

att anvisa 450 tkr ur kommunstyrelsen ofördelade investeringsmedel för 

anläggandet av miljöstation, samt 

att investeringens kapitaltjänstkostnad och anläggningens driftkostnad 

belastar och inarbetas i Bygg- och tekniknämndens budget. 

Beslut till: 

Tekniska divisionen 

Ekonomi 

Bygg- och tekniknämnden 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

KS § 225 Dnr KK17/442 

Investering i lastmaskin till Gata/Park/Hamn, Tekniska divisionen 

För att på ett kostnads- och resurseffektivt sätt utföra uppdrag inom 

Gata/Park/Hamns verksamhetsområde har verksamheten två lastmaskiner 

till sitt förfogande. Lastmaskinerna används dagligen för olika uppdrag inom 

vinterväghållning, barmarksunderhåll, anläggningsarbeten och för olika typer 

av materialtransporter. En av lastmaskinerna är av årsmodell 2006 och ligger 

inom verksamhetens planering för utbyte innan behov av större 

reparationsåtgärder är nödvändiga. 

Förslag 

För att Tekniska divisionen, Gata/Park/Hamn, på ett kostnads- och 

resurseffektivt sätt ska kunna utföra sitt verksamhetensuppdrag föreslås att 

Gata/Park/Hamn får i uppdrag att påbörja upphandling för inköp av en ny 

lastmaskin. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt Tekniska divisionen, Gata/Park/Hamn, att upphandla en ny 

lastmaskin, samt 

att efter genomförd upphandling återkomma till kommunstyrelsen för 

tilldelning av investeringsmedel. 

att investeringens kapitaltjänstkostnader inarbetas i och belastar Tekniska 

divisionen, Gata/Park/Hamns budget. 

Beslut till: 

Tekniska divisionen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 226 Dnr KK17/443 

Investering i lastmaskin till Renhållningen, Tekniska divisionen 

För att på ett kostnads- och resurseffektivt sätt utföra uppdrag inom 

Renhållningens verksamhetsområde har verksamheten tre lastmaskiner till 

sitt förfogande. Lastmaskinerna används dagligen för olika uppdrag inom 

avfallsanläggningen. En av lastmaskinerna har över 150 000 körtimmar och 

ligger inom verksamhetens planering för utbyte, innan behov av större 

reparationsåtgärder är nödvändiga. 

Förslag 

För att Tekniska divisionen, Renhållningen, på ett kostnads- och 

resurseffektivt sätt ska kunna utföra sitt verksamhetensuppdrag föreslås att 

Renhållningen får i uppdrag att slutföra upphandlingen av en ny lastmaskin. 

Investeringen är planerad inom budget och föreslås finansieras med KS 

ofördelade medel. 

Inlägg i ärendet görs av Kjell Johansson (C). 

Eva Lundqvist, chef Tekniska divisionen, besvarar frågor. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt Tekniska divisionen, Renhållningen, att slutföra upphandlingen 

av en lastmaskin, 

att avsätta 1 900 tkr från kommunstyrelsens ofördelade medel för investering 

i ny lastmaskin, samt 

att investeringens kapitaltjänstkostnader inarbetas i och belastar 

renhållningskollektivets budget. 

Beslut till: 

Tekniska divisionen 

Ekonomi 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Samma nträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 227 Dnr KK16/286 

Införande av wifi i kommunens särskilda boenden 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade våren 2016 att överlåta till 

produktionsstyrelsen att pröva frågan om att utrusta kommunens särskilda 

boenden med wifi. Under hösten 2017 fastställde kommunstyrelsen en e

strategi för Nyköpings kommun med målet att digitalisera kommunens 

verksamheter för att bland annat. öka service och tillgänglighet för brukare 

och medborgare men också för att underlätta effektiviseringar i 

verksamheterna. Att införa wifi på kommunens särskilda boenden är en 

grundförutsättning för att digitalisering ska kunna ske och division Social 

omsorg ser stora vinster med införande av modern teknik som till exempel 

möjligheten att kunna utföra dokumentation oavsett var man befinner sig i 

boendet. Inför ett införande finns en rad frågeställningar som behöver 

besvaras varför IT-enheten föreslås få i uppdrag att utreda de tekniska och 

organisatoriska förutsättningar som finns för att införa wifi på särskilda 

boenden. I uppdraget ingår även att redovisa investeringsunderlag och 

löpande driftkostnader samt en tidplan för införandet. 

Inlägg i ärendet görs av Sofia Remnert (L), Urban Granström (S) och Nicklas 

Franzen (V). 

Erik Carlgren kommundirektör besvarar frågor. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt IT-enheten att utreda förutsättningarna för införande av wifi på 

särskilda boenden, 

att en kostnadskalkyl innehållande investeringsunderlag och löpande 

driftkostnader redovisas, 

att en tidplan för införande redovisas, samt 

att IT-enheten återkommer till kommunstyrelsen september 2017 med 

återrapport i rubricerat uppdrag. 

Beslut till: 

IT-enheten 

Division Social omsorg för kännedom 

Vård- och omsorgsnämnden för kännedom 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 

2017-06-12 

Justerandes signatur 

KS § 228 Dnr KK17/444 

Projektering för ny återvinningscentral med återbruk 

I slutet av 1990-talet anlades två återvinningscentraler belägna på. Lennings 

väg respektive på Björshults avfallsanläggning. Under våren 2013 stängdes 

återvinningscentralen på Lennings väg för att ge plats för byggande av 

bostäder. För att underlätta för de boende i centrala Nyköping och för att 

förbättra och underlätta sorteringen av grovavfall i kommunenes tätorter 

beslutades om mobil återvinningsstation och nya återvinningscentraler. Den 

mobila återvinningscentralen infördes i centrala Nyköping och i kommunens 

mindre tätorter. Fyra nya återvinningscentraler anlades i Nävekvarn, 

Jönåker, Stigtomta och Tystberga. Resultatet har blivit en bättre sortering 

och att mer avfall går till återvinning. 

Samtidigt har det blivit ett ökat flöde av besökare till återvinningscentralen på 

Björshult och större avfallsmängder vilket gör att kapaciteten har nått sitt tak. 

Björshults återvinningscentral har också en riskabel trafiksituation då det är 

trångt och privatbilister blandas med yrkestrafik. Vidare finns ett behov av en 

mottagning för avfall till återbruk. Detta sammantaget gör att nuvarande 

återvinningscentral inte klarar morgondagens behov och krav. 

Tekniska divisionen har gjort en utredning för att se om det är möjligt att 

bygga om nuvarande återvinningscentral för att öka kapaciteten, höja 

säkerheten och ha möjlighet för återbruksmottagning. Förstudien visade att 

möjligheterna att utöka området för nuvarande återvinningscentral är små 

och kostsamma. Detta beroende på att den är byggd på deponerat avfall, 

begränsningar mot orörd mark beroende på intilliggande kraftledning samt 

för små utrymmen för att kunna skilja privatbilister från yrkestrafik. Detta ger 

små möjligheter att förbättra situationen på återvinningscentralen på 

Björshult. Dock ger genomfört inköp av Schneiders före detta lokaler och 

mark på Produkten 1 förutsättningar för anläggning av en ny 

återvinningscentral med återbruk i intilliggande lokaler. 

Förslag 

Med anledning av ovanstående föreslås att Tekniska divisionen genomför en 

projektering med framtagande av budgetförslag för en ny återvinningscentral 

med mottagning för återbruk. Kostnad för projektering beräknas till 950 tkr 

och kapitalkostnaderna finansieras via taxekollektivet. Förslaget är förankrat i 

BTN. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 228 

Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Dnr KK17/444 

Kommunsstyrelsen beslutar 

att uppdra åt Tekniska divisionen att genomföra en projektering för en ny 

återvinningscentral med återbruksmottagning på Produkten 1, 

att avsätta 950 tkr för projekteringen av tidigare reserverade medel för 

byggande av en ny återvinningscentral, samt 

att kapitaltjänstkostnaderna inarbetas i och belastar renhållningskollektivets 

budget. 

Beslut till: 

Ekonomi 

Tekniska divisionen 

Bygg- och tekniknämnden 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 

2017-06-12 

Justerandes signatur 

KS § 229 Dnr KK17/438 

Framtagande av sluttäckningsplan för Björshults avfallsanläggning 

Med utgångspunkt av bl. a. Förordning (2001 :512) om deponering av avfall/ 

sluttäckning 31 § "Verksamhetsutövaren skall se till att en deponi som 

avslutas förses med sluttäckning ... " och Villkor för Björshults 

avfallsanläggning (BTN 10/23) villkor 20: "I god tid innan sluttäckning av 

befintlig respektive utökad deponi påbörjas ska kommunen till 

tillsynsmyndigheten redovisa en plan för avslutning och efterbehandling av 

respektive deponidel", ska en sluttäckningsplan för Björshults 

avfallsanläggning tas fram. Den ska vara en handbok för hur sluttäckning ska 

ske med början i de nu avslutade deponicellerna till de fortfarande aktiva 

deponicellerna. Sluttäckningsplanen ska innehålla vilken metod som ska 

användas så att endast en begränsad mängd lakvatten läcker ut samt vilka 

material och vilka mängder som åtgår för sluttäckning. Materialen kan vara 

antingen jungfruliga eller restprodukter beroende på konstruktion och vad 

myndigheten tillåter. Planen ska innehålla en kostnadsbild för att kunna 

avsätta medel för sluttäckningen. 

Kostnader för det avfall som deponeras och framtida kostnader ska belasta 

taxekollektivet under den period som deponeringen sker (innevarande år). 

Fram till 2011 har inga medel avsatts men därefter har medel reserverats för 

sluttäckningen. För att finansiera framtagning av sluttäckningsplanen 

föreslås att Renhållningen får disponera 420 kr av avsatta medel. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt Tekniska divisionen, Renhållningen att ta fram en 

sluttäckningsplan för Björshults avfallsanläggning, samt 

att Tekniska divisionen, Renhållningen disponerar 420 tkr från avsatta medel 

för sluttäckning för framtagande av sluttäckningsplan. 

Beslut till: 

Tekniska divisionen 

Ekonomi 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 

2017-06-12 

KS § 230 Dnr KK17/426 

Yttrande över förslag till spårlinje för Ostlänken 

Trafikverket har tagit fram förslag till spårlinje för tre järnvägsplaner som 

berör Nyköpings kommun. De tre järnvägsplanerna omfattar sträckorna 

Sillekrog - Sjösa (Järnvägsplan 31 ), Sjösa - Skavsta (Järnvägsplan 32) och 

Skavsta - Stavsjö (Järnvägsplan 33). Nyköpings kommun har fått förslagen 

på samråd för yttrande. Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att samordna 

yttrande från kommunens divisioner. 

Nyköpings kommun konstaterar att förslaget har tagit stor hänsyn till de 

synpunkter som kommunen framfört tidigare under processen. Nyköpings 

kommun ställer sig också bakom de grundläggande val som Trafikverket har 

gjort. 

Nyköpings kommun har identifierat ett antal sträckor där optimering av 

spårlinjen är av särskild vikt för kommunen. För att avgöra linje och höjdläge 

behövs mer kunskap. Kommunen är därför mycket angelägen om att delta i 

optimeringen av spårlinjen för uppräknade sträckor. 

Kommunen har dessutom identifierat ett antal övriga platser och sträckor där 

kommunen har intresse av insyn och inflytande i fortsatta 

optimeringsprocessen. Dessa redovisas i bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 

2017-05-23. 

Anna af Sillen (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under såväl behandling 

som beslut i ärendet. 

Inlägg i ärendet görs av Urban Granström (S) och Martina Hallström (C). 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta yttrande till Trafikverket över förslag till spårlinje för Ostlänken. 

Per Frostbygd (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslut till: (inkl. yttrande) 

Trafikverket 

Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

� � 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 

2017-06-12 

Justerandes signatur 

KS § 231 Dnr KK17/424 

Samordning av grund- och dricksvattenfrågor i Nyköping och 

Oxelösund 

Drickvattenförsörjning är en samhällsviktig verksamhet som vid störningar 
snabbt kan leda till kris i samhället. Dricksvatten till Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner tillhandahålls av det gemensamma 
kommunalförbundet NOVF (Nyköpings Oxelösunds Vattenverksförbund) 
sedan mitten av 1900-talet. Förbundet som är en egen juridisk person 
ansvarar därmed för tillhandahållande av dricksvatten med hög kvalitet, att 
hålla hög säkerhet i befintlig vattentäkt och att utröna möjligheter till 
reservvattentäkt. Under hösten 2016 genomfördes en, mellan de båda 
kommunerna, gemensam övning rörande beredskap för dricksvattenbrist. 
Målet med övningen var bl.a. att identifiera förbättringsområden och 
tydliggöra funktioner, ansvar och befogenheter mellan berörda aktörer inom 
såväl proaktivt arbete som insatser vid särskild händelse. 

Vattentillgången är i de båda kommunerna för närvarande god och det finns 
inga indikationer på andra kortsiktiga scenarion. Däremot talar nationella 
långsiktiga prognoser för ett potentiellt försämrat läge både avseende 
nederbörd och höjda genomsnittstemperaturer vilket kan komma att påverka 
dricksvattenförsörjningen på sikt. 

Även om vi idag har god tillgång till dricksvatten bör en nödvattenplan 
arbetas fram för att höja beredskapen för en störning i vattenförsörjning och 
skapa förutsättning för snabbt effektivt arbete vid en händelse. Vidare bör 
behov av investeringar och arbete med kontinuitetsplanering beaktas i 
planarbetet. 

Förslag 

För att öka den gemensamma kunskapsbilden i de båda kommunerna och 
NOVF samt för att ta fram förslag till åtgärder föreslås att respektive 
kommunchef ges i uppdrag att tillsätta en kommungemensam arbetsgrupp 
för dricks-/grundvattenfrågor. I arbetsgruppens uppdrag ligger bevakning av 
nuläget, att skapa förutsättningar för samordnad hantering av 
vattenbristscenario vid särskild händelse/kris, att ta fram förslag till 
nödvattenplan samt i övrigt klargöra ansvarsförhållanden mellan ingående 
aktörer. 

Arbetsgruppens resultat redovisas av respektive kommunchef minst 
halvårsvis till respektive kommunstyrelse. 

Utdragsbestyrkande 



NYKOPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 

2017-06-12 

KS § 231 Dnr KK17/424 

Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Urban Granström (S) och 
Carl-Åke Andersson (S). 

Erik Carlgren kommundirektör besvarar frågor. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med kommunchef för 
Oxelösund utse deltagare i en kommungemensam arbetsgrupp för dricks
/grundvattenfrågor för att följa nuläge, skapa förutsättningar för samordnad 
hantering vid vattenbristsituation samt förslag till nödvattenplan, samt 

att kommundirektören återrapporterar resultatet av arbetsgruppens arbete till 
kommunstyrelsen minst en gång per halvår. 

Beslut till: 
Kommundirektören 
Oxelösunds kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 

2017-06-12 

Justerandes signatur 

KS § 232 Dnr KK16/648 

Utredning angående ridsport i Nyköpings kommun 

Samhällsbyggnad fick 2016-09-05 i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda 

förutsättningarna för att skapa en långsiktig och hållbar lösning för ridsporten 

inom Nyköpings kommun. Lokalisering och huvudmannaskap har varit 

uppdragets mål och avgränsning.' 

Kontakter är tagna med tre andra kommuner som nyligen gjort projekt av 

samma slag som utredningen belyser. Dialog har förts med såväl Svenska 

Ridsportförbundet, ridklubbar/föreningar i kommunen, Division Social 

Omsorg (DSO) samt Nyköpings Arenor för att kartlägga vilka behov som 

finns och krav som bör ställas på en modern ridsportanläggning. Stadens 

framtida tillväxt kan skönjas genom att studera detaljplaner och prognoser 

över var befolknings-tillväxten sker. Ovanstående aspekter utgör grunden för 

de sju kriterier som tagits fram och som beskriver en långsiktig hållbar 

lokalisering av en ridanläggning i Nyköpings kommun. 

Tre olika förslag på lokalisering på kommunalt ägd mark är redovisade i 
utredningen som finns som bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-05-29. 

Alternativet som bäst uppfyller kriterierna är kommunens egendom vid Stora 

Flättna. En lokalisering vid Flättna skapar också förutsättningar till en 

kostnadseffektiv och rationell drift då flera synergieffekter finns. 

Nyköpings kommun har i dagsläget ingen kommunalt finansierad 

ridskoleverksamhet. Det skiljer oss från de andra tre besökta kommunerna. 

Samtidigt finns flera olika lokala klubbar och föreningar med sina specifika 

behov och som skulle vara gynnade av en kommunal satsning. Mot 

bakgrund av detta ter sig ett huvudmannaskap i Nyköpings Arenors regi som 

lämpligt. På så sätt kan föreningar och klubbar disponera anläggningen 

jämlikt och förutsättningar finns att bereda personer plats som behöver 

arbetsträning och rehabilitering. 

Hans Welff, markförvaltare Mark- och exploateringsenheten, föredrar ärendet 

vid behandling i kommunstyrelsen. 

Inlägg i ärendet görs av Nicklas Franzen (V), Per Frostbygd (SO), Martina 

Hallström (C), Marita Göransson (KD), Kjell Johansson (C), Carl-Åke 

Andersson (S), Urban Granström (S), Sofia Amloh (S), Adele Bergentoft (M). 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

KS § 232 Dnr KK16/648 

Erik Carlgren, kommundirektör, besvarar frågor. 

Nicklas Franzen (V) yrkar bifall till framskrivet förslag. 

Sammanträdet ajourneras 16.25-16.30. 

Efter att diskussion avslutats enas kommunstyrelsen om att lägga till två 

attsatser lydande; att uppdra åt Kultur- och fritidsnämnden att föra dialog 

med berörda parter om verksamhets framtida omfattning och inriktning, samt 

att Kultur- och fritidsnämnden återkommer till kommunstyrelsen för 

avrapportering av uppdraget. 

Anna af Sillen (M) gör ett tilläggsyrkande angående att det tillsätts en politisk 

styrgrupp i ärendet. 

Sofia Remnert (L), Anna af Sillen (M), Martina Hallström (C), Marita 

Göransson (KD), Anniola Nilsson (M), Adele Bergentoft (M), Johan 

Schenström (M), Eva Widlundh Sjöström (M) och Kjell Johansson (C) lämnar 

ett särskilt yttrande. 

Ordföranden ställer efter kommunstyrelsens godkännande proposition på 

Anna af Sillens (M) tilläggsyrkande mot avslag till detsamma och finner att 

kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga utredningen till handlingarna och anse Samhällsbyggnads uppdrag 

återrapporterat, 

att ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra en förprojektering av 

ovannämnda förslag till ridanläggning vid Stora Flättna Gård, samt 

att Tekniska divisionen återkommer till kommunstyrelsen efter genomförd 

förprojektering, 

att uppdra åt Kultur- och fritidsnämnden att föra dialog med berörda parter 

om verksamhets framtida omfattning och inriktning, 

att Kultur- och fritidsnämnden återkommer till kommunstyrelsen för 

avrapportering av uppdraget. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 232 

Bilaga KS § 232 

Beslut till: 

Samhällsbyggnad 

Tekniska divisionen 

Nyköpings Arenor 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Dnr KK 16/648 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Bil. KS §232 

KS 170612 
Särskilt yttrande 

Utredning angående ridsport i Nyköpings kommun KK16/648 

Utifrån de fastigheter Nyköpings kommun äger är Stora Flättna det rimligaste alternativet, 
men många frågetecken kvarstår givet att verksamhetens art och innehåll inte är fastställt 
ännu. Den processen är viktig också för att fastställa att Stora Flättna är den bästa 
placeringen (med den bästa markkaraktären) och därför är det viktigt att en dialog förs med 
ridsporten och hästnäringen parallellt med förprojekteringen. 

Givet att Stora Flättna är beläget så pass nära kommungränsen till Oxelösund och ridskolan 
Stjärnholm bör också dialog föras med Oxelösunds kommun om ett ev samarbete kring en 
gemensam ridskola. 

Kollektivtrafik är ytterligare en viktig parameter gällande en ridsportanläggning på Stora 
Flättna. För att bli tillgänglig för barn och unga måste kollektivtrafik till anläggningen finnas. 

Vi ser positivt på att majoriteten lyssnade in vårt resonemang kring behov av förankring och 
att Kultur- och Fritidsnämnden nu får uppdraget att föra en dialog med berörda parter kring 
anläggningens innehåll och utformning och att avrapport ska ske till kommunstyrelsen. 

Adele Bergentoft 

I 

-
Liberalerna 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 

2017-06-12 

Justerandes signatur 

KS § 233 Dnr KK17/425 

Utbildnings- och övningsplan inom säkerhetsområdet 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinär händelse vid fredstid och höjd beredskap (LEH) fastställer att 
kommunen ska se till att förtroendevalda och anställd personal får den 
utbildning och övning som behövs för att lösa sina uppgifter vid extraordinära 
händelser och kriser. Vidare ska kommunen, enligt överenskommelse mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och 
landsting, ha en fastställd övnings- och utbildningsplan för mandatperioden. 
Överenskommelsen reglerar den ersättning som kommunen får från staten 
för att genomföra uppgifterna enligt lagen (LEH). 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare eller 
nyttjanderättshavare till byggnader hålla utrustning för släckning av brand 
och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder 
som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador 
till följd av brand. Detta ställer krav på en organisation där personal har 
kunskap och förmåga att agera snabbt och korrekt för att hantera en olycka 
eller utrymma byggnaden i händelse av en brand. All personal måste med 
andra ord få erforderlig utbildning och övning för att kunna bidra till en trygg 
och säker förskola, skola, särskilt boende eller annan arbetsplats. 

Förslag 

Då Nyköpings kommun sedan ett antal år tillbaka har ett handlingsprogram 
som tar ett brett grepp kring säkerhets- och trygghetsfrågor, har kommunen i 
och med den här planen även valt att ta ett brett grepp kring all utbildning 
och övning som rör säkerhetsområdet. 

Förslaget till Utbildnings- och övningsplan inom säkerhetsområdet är 
framtaget av Räddning och säkerhet. Kommunstyrelsen föreslås härmed 
anta planen samt uppdra åt Räddning och säkerhet att samordna det 
fortsatta arbetet inom ramen för denna plan. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Utbildnings- och övningsplan inom säkerhetsområdet, samt 

att uppdra åt Räddning och säkerhet att samordna alla utbildningar och 
övningar som genomförs inom ramen för denna plan. 

Utdragsbestyrkande 



NYKOPINGS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 233 

Beslut till: (inkl. plan) 

Räddning och Säkerhet 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Dnr KK17/425 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

� � 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

KS § 234 Dnr KK16/384 

Fortsatt medlemskap i Coompanion 2017-2019 

Coompanion Sörmland verkar för kooperativ utveckling och socialt 

företagande där engagerade människor växer och tillsammans skapar 

hållbara demokratiskt styrda företag. Målgruppen för kooperativt företagande 

är personer i Sörmland som tillsammans, ska starta företag och som finner 

kooperativ, och då framförallt företagsformen ekonomisk förening, som en 

lämplig företagsform. Målgruppen för socialt företagande är framförallt 

inriktat gentemot personer som idag står utanför den reguljära 

arbetsmarknaden. Coompanion Sörmland vänder sig även till småföretagare 

vilka ser möjligheter till sambruk av maskiner, samverkan kring 

marknadsföring, lokaler etc och som behöver en struktur för denna 

samverkan. Vidare har organisationsformen visat sig intressant vid vissa 

integrationsinitiativ. 

Verksamheten inom Coompanion Sverige är rikstäckande och bedrivs från 

25 orter i landet. Organisationen arbetar med information, rådgivning, 

fördjupad företagsrådgivning, utbildning, verksamhetsutveckling, 

projektverksamhet samt lokal och regional utveckling. Totalt finns inom 

organisationen ca 100 anställda där flertalet är experter på kooperativt 

företagande. Coompanion Sverige har statligt stöd för kostnadsfri rådgivning 

och information från statliga Tillväxtverket (TW). För att de statliga medlen 

ska erhållas förväntas lika mycket medel i regional finansiering från t ex 

kommuner, Regionförbund, Landsting, Samordningsförbund och andra 

intressenter som verkar för regional och lokal utveckling. 

Nyköpings kommun beslutade hösten 2016 att gå in som medlemmar i 

Coompanion samt att medfinansiera verksamheten med 1 krona per 

medborgare. Vidare beslutades att utvärdera medlemskapet inför beslut om 

fortsatt medlemskap 2017. 

Under den relativt korta period som förflutit sedan beslutet fattades har ett 

flertal aktiviteter ägt rum och initiativ startats som på ett bra sätt kompletterar 

kommunens eget arbete och andra samarbeten. För mer information om de 

aktiviteter som skett specifikt i Nyköping, se bilaga 1 till tjänsteskrivelse. För 

mer omfattande beskrivning av Coompanion och den totala verksamheten se 

bilaga 2 till tjänsteskrivelse. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 234 Dnr KK 16/384 

Förslag 

Den verksamhets som bedrivs inom Coompanion kan stödja det arbete som 

redan pågår inom Näringslivsenheten och Arbetsmarknadsenheten. Därmed 

föreslås att Nyköpings kommun fortsätter vara medlemmar i Coompanion 

under perioden 2017-2019 och att verksamheten medfinansieras med 1 

krona per medborgare och år. Medel för medfinansieringen finansieras för 

detta år ur KS ofördelade medel och arbetas därefter in i 

Näringslivsenhetens ram. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förlänga medlemskapet i Coompanion, 

att uppdra åt Näringslivsenheten att teckna avtal med Coompanion om 

medfinansiering med 1 kr per kommuninvånare för perioden 2017-2019, 

att avsätta medel från KS ofördelade medel för medfinansiering 2017, samt 

att medfinansieringen för 2018-2019 inarbetas i Näringslivsenhetens ram. 

Beslut till: 

Näringslivsenheten 

Ekonomi 

Coompanion Sörmland 

Division Social omsorg för kännedom 

Inga-Ull Claesson 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

KS § 235 Dnr KK17/370 

Beviljande av medel ur Landsbygdsmiljonen till Kiladalens Utveckling 

AB för Servicepunkt Stavsjö 

Kiladalens Utveckling AB (svb) har ansökt om ett bidrag på 75 000 kr ur 
Nyköpings landsbygdsfond, Landsbygdsmiljonen. Ansökan avser Projekt 
Servicepunkt Stavsjö - Århundradets tillväxtchans. 

Kiladalens Utveckling AB ser att Stavsjö kommer ha en stor strategisk 
betydelse när Ostlänken ska förverkligas. Ortens läge mellan Nyköping och 
Norrköping och med en stor trafikplats som knyter samman väg 800 och E4 
med det kommande spårområdet kan skapa goda möjligheter för transporter 
och materialförsörjning. Ytterligare möjligheter finns på orten som till 
exempel planlagd, outnyttjad industrimark i direkt anslutning till trafikplatsen, 
bensinstation, restaurang, konferenslokaler och kontorshotell. Bolaget menar 
att Stavsjö skulle kunna bli en Servicepunkt och bidra till en ökad tillväxt 
även på landsbygden och bli en del i Århundradets tillväxtchans i Nyköping. 

Kiladalens Utveckling har i samverkan med kommunen, Östsvenska 
handelskammaren och East Sweden lnfra Cluster tagit ett initiativ för att 
samla näringsidkare och entreprenörer i och runt Stavsjö för att skapa ett 
kluster där syftet är att maximera möjligheten för tillväxt och nya 
arbetstillfällen. Initiativet startade med en kick off den 2 maj 2017. 

Bolaget söker nu medel ur Landsbygdsmiljonen, medel som ska användas 
till att etablera ett lokalt nätverk av serviceföretag och intressenter. Bidraget 
kommer också gå till kommunikationsmaterial, hemsida med 
kontaktadresser, möten, marknadsföring, annonsering och information vid 
Stavsjö Klint. 

Förslag 

I Nyköpings Landsbygdsstrategis tredje övergripande mål har kommunen 
beslutat att vi ska stimulera landsbygdens potential för att nå kommunens 
tillväxtmål genom att skapa förutsättningar för företag att sitta gemensamt 
(Företagshotell etc.) och att marknadsföra företagsmark på landsbygden till 
potentiella etableringar. 

I det fjärde övergripande målet i Landsbygdsstrategin vill Nyköpings kommun 
att ett ömsesidigt engagemang, delaktighet och ansvarstagande är en 
självklar inställning i arbetet med landsbygdens utveckling. 
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Ansökan ligger inom ramen för de syften som landsbygdsfonden ska 

tillgodose - en utökad service på landsbygden. Projektet visar hur en liten ort 

i samverkan och med lokalt engagemang tillsammans kan åstadkomma 

funktionella mötesplatser för boende och företag. 

Näringslivsenheten som handlägger ansökningar ur landsbygdsmiljonen ser 

positivt på initiativ på landsbygden som stärker utveckling och service och 

som också följer Nyköpings Landsbygdsstrategi. Näringslivsenheten 

bedömer att denna ansökan gör det och föreslår att den beviljas. Efter att 
projekttiden är slut kommer utfallet samt kostnader att redovisas till 

Nyköpings kommun. 

Martina Hallström (C) anmäler jäv och lämnar lokalen under behandling och 

beslut i ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Kiladalens Utveckling AB 75 000 kr för Projekt Servicepunkt 

Stavsjö-Århundradets tillväxtchans enligt ansökan, samt 

att dessa 75 000 kr finansieras ur Nyköpings Landsbygdsfond, 

Landsbygdsmiljonen. 

Beslut till: 

Näringslivsenheten 

Kiladalens Utveckling AB 

Ekonomi 
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Avskrivning av uppdrag avseende utvecklingsprogram för Oppeby 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-25 § 8 att ge Samhällsbyggnad i 

uppdrag att ta fram ett utvecklingsprogram för Oppeby. Bakgrunden är den 

fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavstas (2013) 

intentioner för stadsdelen som där pekas ut som utredningsområde för 

bebyggelse med en målsättning om minst 1500 nya invånare år 2030. 

Utvecklingsprogrammets syfte var att visa på hur ett förverkligande av dessa 

tillväxtambitioner för Oppeby ska kunna ske. 

Som en del i detta arbete genomfördes informationssatsningar från 

kommunen för att uppmärksamma stora fastighetsägare i Oppeby om 

kommunens vilja och tillväxtambitioner i stadsdelen. Syftet med detta var att 

väcka fastighetsägares intresse att studera förtätning av befintliga 

bostadsområden och att omvandla fastigheter från exempelvis småindustri 

till annan mer lämplig användning i enlighet med den fördjupande 

översiktsplanen. 

Diskussionerna gav resultat och parallellt med uppdraget om ett 

utvecklingsprogram började planbeskedsansökningar komma in till 

Samhällsbyggnad. Under 2016 har bland annat en ny detaljplan för det stora 

området vid gamla mjölkcentralen och Schneider (Kilenkrysset) tagits fram 

(antogs av KF 2017-03-14) och Plan- och naturenheten jobbar med en ny 

detaljplan i Oppeby gård som innebär att ca 200 nya bostäder kan byggas 

bland befintligt bestånd. Det pågår också ett arbete med en ny detaljplan för 

fastigheten som utgör ICA i Oppeby med syfte att utöver större byggyta för 

butiken möjliggöra för bostadsbyggnation. Samrådsförslag av de nya 

detaljplanerna för del av Oppeby gård samt ICAs fastighet beräknas finnas 

framtagna i början av hösten 2017 och däromkring bedömer 

Samhällsbyggnad även att det överklagade detaljplaneärendet för 

Kilenkryssets fastighet har hanterats av Mark- och miljööverdomstolen. 

Den ökade tillväxten och befolkningsunderlaget kommer att ställa stora krav 

på kommunal service såsom barnomsorg och skola. Uppdraget från KS 

innehöll även att projektet skulle ha ett nära samarbete med Division Barn 

Utbildning och Kultur samt med Kommunfastigheter för att särskilt redovisa 

placering och bedömning av utbyggnadsbehov för förskolor och skola i 

programmet. Detta har studerats som ett särskilt deluppdrag i projektet och 

har redovisats till den strategiska styrgruppen (SSG). Med denna bakgrund 

har Tekniska divisionen fått i uppdrag att utföra en förstudie för ny F-6 skola 

samt förskolor och idrottsanläggning i Oppeby innehållandes en kalkyl inför 
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projektering och beräknat investeringsbehov (KK17/393). Förstudien ska 

åte rapporteras senast i december 2017. 

Förslag 

Då det pågår parallella processer och uppdrag med nya detaljplaner för att 

förverkliga den fördjupade översiktsplanens tillväxtambitioner, samtidigt som 

det särskilda uppdraget om kommunal service i stadsdelen har redovisats, 

bedömer Samhällsbyggnad att utvecklingsprogrammet har kommit att spela 

ut sin roll som vägledande dokument för fortsatt arbete. Av de 300 000 kr 

som avsattes av KS för uppdraget kan ca 270 000 kr lämnas tillbaka. 

Samhällsbyggnad föreslår därmed att uppdraget om framtagande av 

utvecklingsprogram för Oppeby avskrivs. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avskriva uppdraget om framtagande av utvecklingsprogram för Oppeby, 

samt 

att kvarvarande medel återlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslut till: 

Samhällsbyggnad 

Ekonomi 
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Granskning av de kommunala bolagens verksamhet och 

ändamålsuppfyllelse m.m. för år 2016 

Kommunstyrelsen ska enligt reglerna i kommunallagen 6 kap. 1 a § granska 
om de kommunala bolagen under föregående kalenderår bedrivit 
verksamheten så att den 

a) varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget
och

b) utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna

Om kommunstyrelsen finner avvikelser från vad som anges ovan, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Ändamålet för bolaget ska vara fastställt av kommunfullmäktige och framgå 
av bolagsordningen. Med ändamål avses vad syftet med bolaget ska vara. 
Att verksamheten ska vara kompetensgill innebär att den ska vara av allmänt 
intresse, dvs. vara till nytta för de egna kommunmedlemmarna. 

För att vara kompetensgill krävs också att verksamheten bedrivs med 
beaktande av de kommunala befogenheterna enligt kommunallagen. De 
kommunala bolagen ska i likhet med kommunen uppfylla de i 
kommunallagen fastställda principerna om 

lokalisering (innebärande att verksamheten ska bedrivas inom 
kommunens område eller, om verksamhet bedrivs utanför 
kommunen, ändå är till nytta för de egna kommunmedlemmarna) 
likställighet (innebärande att alla kommunmedlemmar i princip ska 
behandlas lika om det inte finns särskilda skäl för annat) 
självkostnad (innebärande att verksamheten inte ska bedrivas i 
vinstsyfte) 

Beroende på verksamhetens art kan dock verksamheten ibland få bedrivas 
utan iakttagande av en eller flera av dessa principer. I vissa fall kan det till 
och med vara så att en viss princip inte får tillämpas, t.ex. när verksamheten 
bedrivs på en konkurrensutsatt marknad. I detta fall ska prissättningen inte 
göras utifrån självkostnad, utan vara marknadsmässig. Detta gäller 
Gästabudsstaden AB och Nyköping vattenkraft AB. För Nyköpingshem AB 
finns särskild reglering i lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. 
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De bolag som omfattas av årets granskning är följande direkt eller indirekt 

helägda kommunala aktiebolag: 

Stadshuset i Nyköping AB, org nr 556626-0104, moderbolag till 

nedanstående i en äkta bolagskoncern 

Nyköpingshem AB, org nr 556450-9486 

Gästabudstaden AB, org nr 556097-5319 

Nyköping Vattenkraft AB, org nr 556450-8207 

Kommunen har i Företagspolicy och allmänna ägardirektiv överlåtit till 

moderbolaget att "fortlöpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om 

dess verksamhet, dess och bolagskoncernens ekonomiska ställning samt 

viktiga händelser". Detta har skett genom att moderbolagets styrelseprotokoll 

anmälts i kommunstyrelsen. Det finns en viss personunion mellan 

kommunstyrelsen och moderbolagets styrelse och dessa personer har god 

insyn även i dotterbolagens verksamhet. Granskningen har endast omfattat 

de dokument som varit tillgängliga för kommunstyrelsen som helhet samt 

årsredovisningarna för samtliga bolag. 

Granskning 

I likhet med vad som konstateras vid tidigare granskning innehåller 

bolagsordningarna för de granskade bolagen adekvata bestämmelser om 

ändamålet för respektive bolags verksamhet. Den verksamhet som beskrivits 

i respektive förvaltningsberättelse synes i samtliga fall vara förenlig med 

bolagets ändamål. För samtliga granskade bolag gäller dock att de uttalar sig 

ytterst kortfattat eller inte alls avseende huruvida verksamheten bedrivits 

med hänsyn till bolagets ändamål. 

Bolagsordningar och ägardirektiv (generella och individuella) innehåller 

bestämmelser om vilka kommunalrättsliga principer som respektive bolag 

har att iaktta. För Gästabudsstaden AB, Nyköpings vattenkraft AB och 

Nyköpingshem AB görs avsteg från självkostnadsprincipen, för 

Nyköpingshem med hänvisning till "Allbolagen". Det noteras dock att 

skrivningarna om befogenhet skiljer sig mellan bolagsordning och 

ägardirektiv för alla bolag utom Stadshuset AB. I Gästabudsstadens 

förvaltningsberättelse uppges felaktigt att bolaget ska tillämpa 

självkostnadsprincipen, vilket står i bolagsordningen, men inte i 

ägardirektivet. Det finns inget i den granskade dokumentationen som tyder 

på annat än att den faktiska verksamheten under 2016 bedrivits inom ramen 

för de gällande kommunala befogenheterna. Inget av bolagen lämnar dock 

någon egen bedömning gällande de kommunrättsliga principerna i 

förvaltningsberättelsen. 
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Granskningen har uppmärksammat brister avseende informationsskyldighet 
för bolagen. Enligt Företagspolicy & generella ägardirektiv för Nyköpings 

kommuns företag (KK12/111) har bolagen en informationsskyldighet 
gentemot kommunsstyrelsen rörande bolagens verksamheter. Av policyn 
framgår bl.a. att protokoll, rapporter och andra redovisningar löpande ska 
lämnas till kommunstyrelsen. I den nya företagspolicy som 
kommunfullmäktige antog 2016-12-13 överlåter man år moderbolaget att ta 
emot denna informationsskyldighet. I båda versionerna av företagspolicy 
finns krav på avrapport från styrelseordförande och VD till kommunstyrelsen 
från både moderbolag och dotterbolag, så skedde vid Kommunstyrelsen 
sammanträde 2016-11-07. 

Det kan hävdas att brister i information till kommunstyrelsen i sig inte direkt 
är kopplade till frågan om bolagen bedrivit verksamheten i enligt med vad 
som anges i kommunallagen 6 kap. 1 a §. Emellertid ligger det i sakens natur 
att kommunsstyrelsen för att, inte bara årligen utan även löpande, ska kunna 
ha möjlighet att granska och ha tillsyn, löpande erhåller information om 
bolagens verksamhet. 

I stort sett alla de brister som konstaterats ovan fanns med i granskningen av 
de kommunala bolagens verksamhet 2014 och 2015. 

Även med beaktande av dessa brister har granskningen inte visat annat än 
att den faktiska verksamhet som bolagen bedrivit under 2016 varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och även utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. Det föreligger därmed inget behov av att till 
fullmäktige lämna förslag om vidtagande av särskilda åtgärder mot något av 
bolagen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att, så långt kunnat utrönas vid granskningen, konstatera att samtliga 
granskade bolag bedrivit verksamhet som är förenlig med det fastställda 
ändamålet för dem och att verksamheten skett inom ramen för de 
kommunala befogenheterna, 

att förslag om att vidta några särskilda åtgärder mot något av bolagen inte 
behöver lämnas till fullmäktige. 
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Beslut till: 

Ekonomi 

Stadshuset i Nyköping AB 

Nyköping Vattenkraft AB 

Nyköpingshem AB 

Gästabudstaden AB 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Dnr KK17/418 
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Fördelning av medel till gymnasieskolor från Kommunstyrelsens 

satsning för förbättrade skolresultat 2017 

Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun avsatte medel ur 2013 års resultat 

till en satsning för förbättrade skolresultat under perioden hösten 2014 till och 

med hösten 2017. Syftet med Kommunstyrelsens satsning är att 

gymnasieskolor ska ges ett resurstillskott för att användas till att nå ökad 

måluppfyllelse för nyköpingselever. 

Förslag 

Mot bakgrund av inkomna synpunkter och domar från Förvaltningsrätten i 

Linköping (7938-15, 8061-15, 6021-16) kommer Nyköpings kommun 2017 

att ersätta varje gymnasieskola med 1 007 kr per nyköpingselev. Elevantalet 

baseras på de uppgifter som fanns i december 2016. Totalt fanns det 

1 790,5 nyköpingselever registrerade på gymnasieskolor i regionen. 

Kommunstyrelsen föreslås mot den bakgrunden att avsätta ytterligare 765 

532 kr, utöver redan beslutat tillskott på 1 100 000 kr till Nyköpings 

gymnasium, för år 2017 till satsningen för förbättrade skolresultat enligt 

bilaga till tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut kommunicerades ut 2017-05-05 till berörda skolor. När 

svarstiden gick ut 2017-05-19 hade inga synpunkter inkommit. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att tilldela Nyköpings enskilda gymnasium 367 333 kr ur Kommunstyrelsens 

satsning för förbättrade skolresultat för år 2017 enligt bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2017-05-05, 

att tilldela ETG 56 090 kr ur Kommunstyrelsens satsning för förbättrade 

skolresultat för år 2017 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-05-05, 

att tilldela Realgymnasiet Nyköping 46 192 kr ur Kommunstyrelsens satsning 

för förbättrade skolresultat för år 2017 enligt bilaga till tjänsteskrivelse 

daterad 2017-05-05, 

att tilldela Framtidsgymnasiet Nyköping 73 687 kr ur Kommunstyrelsens 

satsning för förbättrade skolresultat för år 2017 enligt bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2017-05-05, 
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att tilldela Ljud- och Bildskolan Nyköping 65 988 kr ur Kommunstyrelsens 
satsning för förbättrade skolresultat för år 2017 enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2017-05-05, 

att tilldela Nyköping Strand Utbildningscentrum 111 080 kr ur 
Kommunstyrelsens satsning för förbättrade skolresultat för år 2017 enligt 
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-05-05, 

att tilldela Öknaskolan 44 614 kr ur Kommunstyrelsens satsning för 
förbättrade skolresultat för år 2017 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 
2017-05-05, samt 

att tilldela Utvecklingscenter Oxelösund 550 kr ur Kommunstyrelsens 
satsning för förbättrade skolresultat för år 2017 enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2017-05-05. 

Beslut till: 
Ovan fristående skolor inkl. besvärshänvisning 
Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden 
Ekonomi 
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Svar på motion från Nyköpings ungdomsfullmäktige: Rättvis 

kollektivtrafik för skolungdomar 

Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) framhåller i rubricerad motion att de 

över åren sett en viss positiv utveckling för Nyköpings unga vad gäller 

stadens kollektivtrafik. De framhåller att denna utveckling dock sker på 

bekostnad av skolkorten och pris på enkelresor. Ungdomsfullmäktige föreslår 

att bedömningen om vem som har rätt till skolkort sker per område/stadsdel i 

förhållande till anvisad skola, istället för i avstånd mellan hem och skola. 

Kommunen skulle därmed vidga den befintliga geografiska avgränsningen. 

Ungdomsfullmäktige föreslår även att skolkorten ska rymma minst 4 resor 

och inte vara tidsbegränsade. Motiveringen är att detta skulle ge likvärdiga 

förutsättningar för alla unga till kostnadsfri skolgång och en meningsfull fritid, 

istället för att slå fel mot redan utsatta grupper såsom familjer och ungdomar 

med begränsad ekonomi. 

Rätten till skolskjuts och kommunens skyldighet att ansvara för skolskjuts 

regleras i Skollagen. Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-30 om reviderade 

riktlinjer för skolskjuts enligt vilka elever i grundskola med offentlig huvudman 

har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till hemmet till 

skolan och tillbaka, om skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 

trafik-förhållanden, eventuell funktionsnedsättning eller någon annan särskild 

omständighet. Utifrån Skollagen omfattas inte alla elever av rätten till 

skolskjuts, utan kommunen prövar förutsättningarna om skjuts behövs (vilket 

kan ske i form av buss i linjetrafik, genom s.k. skolkort) individuellt i varje 

enskilt fall. 

Som motionärerna nämner utgår skolskjutsriktlinjerna från ett avstånd mellan 

en plats i anslutning till elevens hem och skolan. Att basera skolskjuts på ett 

exakt avstånd från elevens hem bedöms mer lämpligt och likvärdigt för att 

uppfylla kommunens skyldighet enligt Skollagen, än att basera rätten till 

skolskjuts utifrån områden/stadsdelar. Kommunen bedömer inte att 

motionärernas förslag skulle öka likvärdigheten för eleverna, då upplevelser 

av orättvisor i ett sådant scenario troligtvis skulle finnas stadsdelar emellan 

istället för elever emellan. Kommunen är medveten om att det kommer att 

vara elever som med liten marginal hamnar inom respektive utanför de 

fastställda avstånden, detsamma gäller oavsett bedömningsgrund eller fråga 

där en gränsdragning behöver göras. 

För de som beviljas skolskjuts genom skolkort har eleven möjlighet till tre 

resor per dag, och inte bara två resor fram och tillbaka från skolan, detta för 
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att möjliggöra flexibilitet för eleven och skolan. I varje resa ingår en 

övergångstid på en timme för byten vilket innebär att det totala antalet 

delresor kan vara fler än tre. Om en elev skulle förbruka sina tre resor finns 

möjligheter att komplettera skolkortet med andra lösningar som till exempel 

lågtrafikkort för 180 kr per månad eller reskassa som lagras på samma kort 

men köps individuellt. 

Skolkortet är begränsat till tre resor per dag under terminstid då dess syfte är 

att ta elever till och från skolan. Att ta sig till och från fritidsaktiviteter utöver 

dessa resor är inte något som kommunen specifikt kan ombesörja liknande 

skolskjuts, då rätten till skolskjuts grundar sig i Skollagen. Kommunen 

tillhandahåller, i de fall det finns behov av det, ekonomiskt stöd i enlighet 

med Socialtjänstlagen för att alla invånare i Nyköpings har rätt till en 

ekonomisk grundtrygghet. 

Förslag 

Att skolskjutsriktlinjerna baseras på ett avstånd mellan elevens hem och 

anvisad skola samt att skolkortet är begränsat till tre resor per dag har sin 

grund i att alla skolelever i Nyköpings kommun ska behandlas lika. 

Kommunledningskansliet bedömer det inte aktuellt att i dagsläget vidare 

utreda bedömningsgrunden av skolskjuts, utifrån att förslaget till 

områdesbaserad skolskjuts inte ses öka likvärdigheten mellan elever. Det är 

inte heller aktuellt att till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet väcka frågan om 

överenskommelsen kring skolkort, då de nuvarande villkoren bedöms 

uppfylla syftet med skolkortet, att ta elever till och från skolan. Självklart 

uppkommer ibland behovet av att nyttja kollektivtrafiken utöver detta men 

dessa resor kommer inte att ingå i skolkortet då det skulle medföra att elever 

får helt olika förutsättningar att använda kollektivtrafiken. Om behov av 

ekonomisk stöd finns är Division Social omsorg behjälplig i frågan. 

Mot denna bakgrund föreslår kommunledningskansliet att motionen avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå motionen, samt 

att därmed anse den besvarad. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 239 Dnr KK17/60 

Beslut till: 

Ungdomsfullmäktige 

Samhällsbyggnad för kännedom 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 

2017-06-12 

Justerandes signatur 

KS § 240 Dnr KK16/190 

Svar på medborgarförslag om att inrätta en permanent utställningslokal 

om hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och dyl 

Rubricerat medborgarförslag väcktes av Jan Bergman vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-03-08. Förslagställaren önskar att 

kommunen inrättar en permanent utställnings- och möteslokal om hållbar 

utveckling, energieffektiviseringar och cirkulär ekonomi. Motiveringen utgörs 

av att en grön omställning behövs och med en passande lokal för utbildning 

och dialog kan detta arbete påskyndas. Det nämns att t.ex. Borås har 

Orangeriet, Göteborg har Ekocentrum och att småkommunen Samsö i 

Danmark har Energiakademiet. 

Förslagställaren refererar till andra kommuners olika utställningslokaler och 

dylika satsningar för hållbarhetsfrågor. Orangeriet i Borås kostade över 25 

miljoner kronor att bygga samt har en driftskostnad på tio miljoner. 

Ekocentrum i Göteborg uppger att de drivs utan bidrag, därtill grundades det 

av en handfull miljöorganisationer och inte av kommunen. Passivhuset i 

Alingsås ingår i kommunens bolagskoncern och kostar ca 5 miljoner kr om 

året. 

Nyköpings kommun kommunicerar om grön omställning med medborgarna 

längs alla tillgängliga kanaler. Frågan diskuteras i öppna demokratiska 

församlingar, information finns på hemsidan, kampanjer görs i sociala 

medier, utställningar hålls i t.ex. Stadshuset och Culturum och evenemang 

såsom att dricka kranvatten har hållits på Stortorget. I skolor lär sig 

ungdomar om hållbara livsstilar. Föreningar som jobbar med 

hållbarhetsfrågor kan både ansöka om bidrag samt boka kommunens 

lokaler. På så vis tillhandahåller kommunen många forum vari folkbildning 

och diskussion kan föras. 

Vidare har alla kommunens verksamheter i uppdrag att jobba med grön 

omställning inom just sitt område. På så vis görs ett kontinuerligt arbete med 

hållbar utveckling, energieffektiviseringar och cirkulär ekonomi men längs fler 

fronter än den förslagställaren förordar. I den på beställning av Regeringen 

nyligen genomförda Demokratiutredningen (SOU 2016:5) pekas det ut hur 

en relativt liten och etablerad del av medborgarna söker sig till och deltar i de 

demokratisatsningar kommuner gör. Risken är att en utställningslokal om 

grön omställning innebär att miljontals kronor läggs på att nå en målgrupp 

som redan är medvetna och delaktiga i just grön omställning likväl som 

inflytelserika i samhällsutvecklingen i övrigt. En av kommunens stora 

utmaningar är att nå ut till alla individer i både sitt miljö- som 

Utdragsbestyrkande 



NYKOPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

KS § 240 Dnr KK16/190 

demokratiarbete, på så väl ett informativt som praktiskt plan. En kommunal 

åtgärd som är en stor framgång är t.ex. den mobila återvinningsstationen 

som innebär att nya grupper både ges möjlighet till, och information om, 

återvinning. 

Rekommendation är att medborgarförslaget avslås då resurser för utbildning 

och dialog om hållbar utveckling bäst riktas mot andra satsningar än den 

föreslagna åtgärden. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat. 

Beslut till: 

Förslagsställare 

Kommunfullmäktige för anmälan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

� � 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

KS § 241 Dnr KK16/261 

Svar på medborgarförslag om att införa idrottsaktiviteter på 

fritidshemmen i skolorna 

Rubricerat medborgarförslag väcktes av Maria Nilsson på 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-12. Förslagställaren önskar att 

kommunen inför olika idrotter på fritidshemmen i anslutning till skoldagens 

slut eftersom barn behöver röra på sig. Motiveringen utgörs vidare av att alla 

barn inte har möjlighet att delta i idrottsaktiviteter på fritiden pga svårigheter 

med skjutsning eller idrottföreningarnas avgifter. 

Information har i ärendet inhämtats från Division Barn Utbildning Kultur. 

Divisionen framhåller att rörelse är en del av verksamheten på kommunens 

fritidshem vilken kan ske såväl utomhus som i gymnastiksalar i anslutning till 

fritidshemmen. Olika idrottsaktiviteter kan vara en del i detta. 

I övrigt är idrott och hälsa ett ämne i skolan där eleverna aktiveras genom allt 

från grovmotoriska grundformer till olika sporter. Som del i denna 

undervisning kommer alla skolbarn i kontakt med gratis idrottsaktiviteter ett 

antal gånger i veckan vilka leds av personal med relevant utbildning. 

Rörande ekonomiska omständigheter lämnar kommunen bidrag till 

idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet inom en rad olika typer 

av aktiviteter. Kommunen etablerar även ytor och lokaler anpassade för 

idrott. Detta bidrar till lägre avgifter för idrottande än vad som annars skulle 

vara fallet. På samma vis täcker kommunen en stor del av den kostnaden 

det innebär att ha barn på fritidshem. För hushåll som befinner sig i svåra 

ekonomiska omständigheter kan kommunen genom Socialtjänsten bevilja 

ekonomiskt bistånd. I övrigt är och förblir skjutsning till fritidsaktiviter ett 

föräldraansvar. 

Då kommunen genom såväl sina skolor som fritidshem redan ser till att alla 

barn kommer i kontakt med en bredd av idrottsaktiviteter samtidigt som 

kommunen bidrar till lägre kostnader för idrottande förordas avslag av 

medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, samt 

att anse det besvarat. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

� � 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 241 

Beslut till: 

Förslagsställare 

Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Dnr KK16/261 

Division Barn Utbildning Kultur 

Kommunfullmäktige för anmälan 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 

2017-06-12 

Justerandes signatur 

KS § 242 Dnr KK16/746 

Svar på medborgarförslag om att införa pensionärstaxa vid 

Hjortensbergsbadet 

Rubricerat medborgarförslag väcktes av Roger Andersson vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-11. Förslaget är att Nyköpings 

kommun förhandlar fram en förmånlig pensionärstaxa för besök på 

Hjortensbergsbadet. Säffle kommuns badhus med en årsavgift på 1150 kr 

lyfts fram som en förebild. Förslagsställaren anför att man i Nyköping som 

pensionär i dagsläget kan köpa ett kort som gäller före kl 15 med 12 

månaders bindningstid till en kostnad av 290 kr/ mån. Ett lägre pris sägs 

kunna aktivera fler pensionärer och ge dessa fler friska år vilket kommunen 

tjänar på. 

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget. Nämnden 

anför att badavgifter fastställs enligt ett avtal med företaget Medley som 

sköter driften av anläggningen och att jämförelsen med Säffle inte tar i 

beaktande att Hjortensbergsbadet är ett toppmodernt badhus. I det årskort 

förslagställaren hänvisar till ingår förutom bad även gruppträning och gym. 

Utbudet av olika årskort har ändrats något under den tid som gått sedan 

medborgarförslaget lämnades. Om man i dagsläget bara vill bada vardagar 

innan kl 15 är kostnaden 190 kr/ månad, vilket utslaget på ett år är drygt 

1000 kr mer än i Säffle. Utöver att Hjortensbergsbadet är en modern 

anläggning öppnar den även på vardagar betydligt tidigare (kl 6) än dess 

motsvarighet i Säffle (i regel kl 12). 

Förslag 

Kommunledningskansliet föreslår att medborgarförslaget avslås då 

Hjortensbergsbadet erbjuder olika alternativ, exempelvis att bada på 

vardagar innan kl. 15 till ett fördelaktigt pris, i kombination med generösa 

öppettider i en toppmodern anläggning. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 242 

Beslut till: 

Förslagsställare 

Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Dnr KK16/746 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige för anmälan 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 243 Dnr KK16/802 

Svar på medborgarförslag om att använda den fria markytan, i kvarteret 
Åkroken, i väntan på permanent åtgärd 

Rubricerat medborgarförslag väcktes av Tina Bäckarslöt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-08. Förslagställaren anför att 
kommunen i väntan på permanent åtgärd bör använda den fria markytan i 

kvarteret Åkroken till dels terrasser med kolonilotter och dels en öppen yta 
som en mötesplats med cafe- och underhållningsverksamhet. Förslaget 
motiveras med att Nyköpingsbor och gäster under jubileumsåret bör mötas 
av en vackrare vy från Stadshuset mot Nyköpings hus än vad som nu är 
fallet. 

I gällande detaljplan för kvarteret Åkroken ska ytan användas för park, torg 

och bostäder samt ge möjlighet till underjordiskt parkeringshus. 

Parkeringshuset är färdigställt och byggnation av bostäder ovan 
parkeringshuset planeras men har fördröjts av bla överklaganden. När 
byggnationerna slutförts kommer uppsnyggning av området att ske. På den 
yta som ska bli torg och park kan byggnader ej uppföras. En 3O-visualisering 
av hur området i grova drag kommer att se ut har tagits fram av kommunen 
och återfinns på Youtube, "Ny bebyggelse -Åkroken". 

Vid Åkroken såsom längs hela Nyköpingsån pågår arbetet med Arummet, att 
Nyköpingsån ska bli en stadsparksliknande miljö som är tillgänglig, trygg och 
bejakar såväl natur som kulturhistoria. I handlingsplanen för Arummet finns 

för Åkroken med omgivning precis som förslagställaren önskar terrasserade 
sluttningar med varierande underlag inplanerade. Rörande koloniträdgårdar 
har Tekniska divisionen utrett platser inom kommunen som kan avsättas och 
under innevarande år erbjudas till föreningar för stadsodling. Åkroken är inte 
aktuell men mitt emot Nyköpings hus finns en yta som i utredningen 
omnämns som en lämplig plats för stadsodling. Rörande vyer har den analys 

som ligger till grund för handlingsplanen för Arummet lyft fram just siktlinjer 
från Åkroken mot Nyköpings hus som värdefulla. Åtgärder i form av bättre 
belysning, tillgänglighetsanpassning och utvecklandet av grönskan till en 
parkmiljö utgör delar i att bejaka detta. I väntan på byggnation kommer det 
inte bli cafeer eller underhållningslokaler på den föreslagna markytan men 
både matupplevelser och underhållning utgör centrala delar av 
Gästabudsåret -såsom en matmarknad på Stortorget i maj och en 
gatumusikfestival i hela centrum i juni. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

KS § 243 Dnr KK16/802 

Åkroken är under utveckling mot att bli ett område för bostäder, torg och 
parkmark samt en integrerad del av Arummet. Dess yta kan inte nu 
användas för koloniträdgårdar, cafeer eller underhållning - dock är 
arrangemang inom just dessa områden på andra vis både under utveckling 
och bejakas av Gästabudsåret. Därmed föreslås avslag av 
medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat 

Beslut till: 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige för anmälan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 244 

Delegationsärenden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Dnr KK17/5 

Förteckning över beslut fattade på delegation av: 

Justerandes signatur 

Nr Från 
1 Anci Stierna 

Utbildningschef 
Barn Utbildning Kultur 

2 Henrik Eriksson 
Utbildningschef 
Barn Utbildning Kultur 

3 Linda Uller 
Utbildningschef 
Barn Utbildning Kultur 

Innehåll 
Tillsvidareanställning 
Fritidspedagog -
Brandkärrsskolan 
Tillsvidareanställning 
Elevassistent - Östra Skolan 
Tillsvidareanställning Lärare 
grundskolan tidigare år - Sjösa 
Skola 
Tillsvidareanställning Lärare 
grundskolan tidigare år -
Dammlötsskolan 
Tillsvidareanställning 
Speciallärare - Långsätter, 
Särskolan 

Dnr 
KK17/5:90 

Tillsvidareanställning Lärare KK17 /5:91 
gymnasium, allmänna ämnen -
Nyköpings gymnasium, Tessin 
Tillsvidareanställning Lärare 
gymnasium, yrkesämnen -
Nyköpings gymnasium, Tessin 
Tillsvidareanställning Lärare 
gymnasium, flygtekniska ämnen 
- Flygteknik

Tillsvidareanställning KK17/5:92 
Barnskötare - Oxelgårdens 
förskola 
Tillsvidareanställning 
Barnskötare - Vattenliljans 
förskola 
Tillsvidareanställning 
Förskollärare - Gustavsbergs 
förskola 
Tillsvidareanställning 
Förskollärare - Ängstugans 
förskola 
Tillsvidareanställning 
Förskollärare - Ängstugans 
förskola 
Tillsvidareanställning 
Förskollärare - Svalsta förskola 
Tillsvidareanställning 

Utdrag sbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

KS § 244 Dnr KK17/5 

Justerandes signatur 

4 Patrik Kullman 
Räddning och säkerhet 

5 Rosmari Gärdin 
Utbildningschef 
Barn Utbildning Kultur 

6 Anna Thörn 
Divisionschef 
Barn Utbildning Kultur 

7 Anna-Karin Lindblad 
Kanslichef 
Kommunledningskansliet 

8 Tomas Wieslander 
Kommunjurist 

9 Anna Thörn 
Divisionschef 
Barn Utbildning Kultur 

10 Mikael Karlsson 
Fas tig hetschef 
Tekniska divisionen 

Modersmålsstödjare - Nyköpings 
förskolor 
Tillsvidareanställning 
Modersmålsstödjare - Nyköpings 
förskolor 

Egen uppsägning KK17/5:93 
Egen uppsägning 
Egen uppsägning 
Anställningsavtal, vikariat vid 
behov 
Återanställning 
Avtal om anslutning av 
automatiskt brandlarm 
Återanställning 
Återanställning 
Anställningsavtal, vikariat vid 
behov 

Tillsvidareanställning KK17/5:94 
Utbildningsledare - Campus 
Tillsvidareanställning 
Utbildningsledare - Campus 

Tillsvidareanställning Psykolog - KK17/5:95 
Resursteamet 

Supportavtal för Platina mellan KK17/5:97 
Formpipe Software AB och 
Nyköpings kommun, Dnr 
KK17/399 

Tillstyrkande av antagande till KK17/8:18 
allmänna hemvärnet (KK17/8:17) 

Tillstånd för utlandsresa. KK17/5:98 
Nyköpings gymnasium Skavsta. 
Basel Schweiz. Utbildning för 
handledare och kvalitetskontroll 
av praktikplatser 

Hyreskontrakt för lokal mellan KK17/5:99 
Klövern Strand AB och 
Nyköpings Kommun avseende 
Mjölkflaskan 8, Fruängsgatan 4 
B, 2017-08-15 -- 2022-08-14 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

KS § 244 Dnr KK17/5 

Justerandes signatur 

� 

11 Urban Granström 
Kommunstyrelsens 
ordförande 

12 Tomas Wieslander 
Kommunjurist 

13 Urban Granström 
Kommunstyrelsens 
ordförande 

14 Anna-Karin Lindblad 
Kanslichef 
Kommunledningskansliet 

15 Mats Dryselius 
Samhällsbyggnadschef 
Samhällsbyggnad 

16 Mats Dryselius 
Samhällsbyggnadschef 
Samhällsbyggnad 

17 Mats Dryselius 
Samhällsbyggnadschef 
Samhällsbyggnad 

� 

Beslut att underteckna avtal om KK17/5:101 
förskottsbetalning på 2017 år 
utdelning från Krognäs m.fl. 
hemmans skogelags 
samfällighetsförening 
(SHB17/21 :20) 

Yttrande kameraövervakning KK17/20:40 
Tåå Gård, Skavsta, ansökan 
tillstyrks 

Yttrande till Socialdepartementet KK17/256:5 
över remiss ang. samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

Tillsvidareanställning KK17/5:102 
Nämndsekreterare fr.o.m. 2017-
06-07

Förteckning över KK17/5:103 
delegationsbeslut gällande rätt 
till skolskjuts, beslutade under 
perioden 2017-05-01 - - 2017-
05-31 enligt kommunstyrelsens
delegationsordning § 61 2017-
06-06

Förteckning över KK17/5:104 
delegationsbeslut gällande rätt 
till skolskjuts, beslutade under 
perioden 2017-05-01 - - 2017-
05-31 enligt kommunstyrelsens
delegationsordning § 61 2017-
06-06

Förteckning över KK17/5:105 
delegationsbeslut gällande avtal 
och dylikt som avser löpande 
förvaltningsfrågor, beslutade 
under perioden 2017-05-1 - -
2017-05-31 enligt 
kommunstyrelsens 
delegationsordning § 61 2017-
03-06

Utdragsbestyrkande



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 244 Dnr KK17/5 

18 Mats Dryselius Förteckning över KK17/5:106 
Samhällsbygg nadschef delegationsbeslut gällande 
Samhällsbyggnad exploateringsärenden m.m. 

beslutade under perioden 2017-
05-01 - - 2017-05-31 enligt
kommunstyrelsens
delegationsbeslut § 61 2017-03-
06

19 Gunbritt Lindfors Beslut att bevilja KK17/5:108 
Sä kerhetssa mord na re skadeståndsersättning, skador 
Räddning och säkerhet på telefon omhändertagen av 

skolan (KSK17/32) 
Beslut att bevilja 
skadeståndsersättning, skador 
på fordon (KSK17/29) 
Beslut att bevilja 
skadeståndsersättning, skador 
på staket (KSK36) 

20 Tomas Wieslander Tillstyrkande av antagande till KK17/8:20 
Kommunjurist allmänna hemvärnet (KK17/8:19) 
Juridik 

21 Patrik Kullman Ensidigt arbetsgivarbeslut, KK17/5:109 
Räddningschef Beslut om ersättning för 
Räddning och säkerhet fysträning RIS-personal 

Ensidigt arbetsgivarbeslut, 
Beslut om justerad ersättning för 
extrapass för RIS-personal 
Anställningsavtal, RIS 
Avtal om anslutning av 
automatiskt brandlarm 
Anställningsavtal 
Beslut om eldningsförbud. Beslut 
fattat av Rch i beredskap i 
samråd med övriga kommuner i 
Södermanland 
Avtal om samverkanswebben, 
SOS Alarm AB 

22 Anna-Karin Lindblad Beslut att utse Jenny Ategård KK17/5:110 
Kanslichef som tf. Kanslichef från 12 juni till 
Kommunledningskansliet och med 20 juni 2017 

En ny version av förteckningen över delegationsärende har dukats inför 
sammanträdet. 

Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C). 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

KS § 244 Dnr KK17/5 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Samma nträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 245 

Anmälningsärenden 

Nr Från 
1 Sofia Buhrgard 

Plan- och 
naturenheten 
Samhällsbyggnad 

2 Skogsstyrelsen 

Dnr KK17/2 

Innehåll 
Samråd: Förslag till ny detaljplan 
för Hotellet 18, Väster, Nyköping, 
Nyköpings kommun (BTN16/72) 

Samråd om planerat 
naturvårdsavtal 

Dnr 
Postlista 

KK17/2:27 

3 Stadshuset i Nyköping Protokoll nr 3/ 2017, 2017-04-21 KK17/32:5 
AB 

4 Vård- och 
omsorgsnämnden 

5 Magnus Eriksson 
Strategienheten 
Samhällsbyggnad 

Protokollsutdrag VON§ 34 2017- KK17/2:28 
04-27 Riskanalys bemanning
legitimerad personal sommaren
2017

Rapport: Befolkningsutvecklingen KK17/2:29 
Kvartal 1 2017 

6 Landstinget Sörmland Protokoll från sammanträde i KK17/18:1 
Gemensam patientnämnd 2017-
04-19

7 Samordningsförbundet Protokoll från KK17/15:2 
RAR i Sörmland styrelsesammanträde 2017-03-28 

inkl. bilagor samt Protokoll från 
RAR:s medlemsmöte 2017-03-28 

8 Stadshuset i Nyköping Protokoll från Årsstämma KK17/32:6 
AB Stadshuset i Nyköping AB 2017-

04-21

9 Louice Persson 
Plan- och 
naturenheten 
Samhällsbyggnad 

Granskning: Förslag till ny Postlista 
detaljplan Ytterbostugan 3:28 och 
del av Norra Lövhälla 1 :10, 
Buskhyttan, Nyköpings kommun 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 245 

10 Kommunstyrelsens 
utskott för miljö och 
social sammanhållning 

11 Kommunala 
Pensionärsrådet 

12 Oxelösunds Kommun 
Kommunfullmäktige 

13 Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) 

14 Länsstyrelsen i 
Södermanland 

15 Oxelösunds Kommun 
Kommunfullmäktige 

16 Kommunstyrelsens 
personalutskott 

17 Näringslivets 
Regelnämnd 

Dnr KK17/2 

Protokoll från sammanträde 2017- KK17/2:31 
04-07

Protokoll från sammanträde 2017- KK17/41 :3 
03-24

Protokollsutdrag KF § 44 201 7- KK 17 /302: 4 
05-17 Beviljande av ansvarsfrihet
för kommunens verksamheter
2016

Pressmeddelande 2017-05-10: KK17/2:32 
Investeringar och effektiviseringar 
nödvändiga framöver inkl. 
ekonomirapporten maj 2017 om 
kommunernas och landstingens 
ekonomi 

Återkoppling ekonomisk KK16/413:11 
uppföljning - LEH (Dnr 197-2017) 

Protokollsutdrag KF § 53 2017- KK17/200:4 
05-17 Beviljande av ansvarsfrihet
för Nyköping-Oxelösunds
Vattenverksförbund 2016

Protokoll från sammanträde 2017- KK17/2:33 
05-09

NNR Kommungranskning 2016 - KK17/2:34 
Slutrapport 

18 Direktionen för Protokoll från sammanträde 2017- KK17/12:8 
Nyköping/Oxelösunds 05-18
Vattenverksförbund 

19 Sofia Bergqvist 
Plan- och 
naturenheten 
Samhällsbyggnad 

Förslag till detaljplan för del av 
Brandholmen 1 :2, (Starbåten), 
Brandholmen, Nyköping, 
Nyköpings kommun 

Utdragsbestyrkande 

Postlista 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 245

20 Sofia Bergqvist 
Plan- och 
naturenheten 
Samhällsbyggnad 

21 Skolinspektionen 

22 Regionförbundet 
Sörmland 

23 Barn- och 
ungdomsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Dnr KK17/2 

Förslag till detaljplan för del av Postlista 
Buskhyttan 2:7, Marsviksstrand, 
Buskhyttan, Nyköpings kommun 

Ansökan om godkännande som KK17 /169: 13 
huvudman för grundskola 
årskurserna 6-9 vid Nyköpings 
Enskilda Grundskola i Nyköpings 
kommun 

Årsredovisning 2016 KK17/19:6 

Utdrag protokoll BUN § 30 2017- KK17/2:36 
05-30 Internöverenskommelse
2017, Barn- och
ungdomsnämnden och division
Barn, utbildning och kultur, frivillig
musikundervisning upphävs
(BUN16/101)

En ny version av förteckningen över anmälningsärende har dukats inför 
sammanträdet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2017-06-12 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 246 

Övrigt 

Ordföranden tackar alla ledamöter, ersättare och tjänstemän och tillönskar 

dem en trevlig sommar. Andre vice ordföranden önskar ordföranden 

detsamma. 

Utdragsbestyrkande 




