
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Plats och tid 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Stadshuset, Sal B måndag 26 februari kl. 13.30-15.35 

Ledamöter och ersättare Beslutande Ersättare 

Övriga deltagare 

Underskrifter 

Urban Granström (S) ordf. 
Malin Hagerström (MP) 1 :e v ordf. 
Anna af Sillen (M), 2:e v ordf. 
Carina Wallin (S) 
Kent Pettersson (S) 
Veronica Andersson (S) 
Anne Marie Wallin (MP) 
Petter Söderblom (M) 
Marita Göransson (KO) 
Thom Zetterström (SO) 
Linn Jonsson (V) tj.ers 
Adele Bergentoft (M) tj.ers 
Kjell Johansson (C) tj.ers 

Carl-Åke Andersson (S) 
Marjo Gustafsson (S) 
Abdullahi Dubet Ali (S) 
Gunilla Andersson (S) 
Karina Josevski (MP) 
Johan Schenström (M) 
Eva Sjöström (M) 
Sofia Remnert (L) 
Malin Karlsson (SD) 

Anna Selander Samhällsbyggnadschef, Katarina Bergkvist enhetschef Samhällsbyggnad, 
Peter Knutsson Beställarchef, Erik Carlgren Kommundirektör, Birgitta Harvyl administrativ 
chef division Social omsorg, Peter Wirström lokalstrateg division Barn Utbildning Kultur, 
Carina Bark verksamhetschef division Social omsorg, Fredrik Dahlin ekonomichef division 
Social omsorg, Stefan Heinebäck divisionschef division Social omsorg, Julia Zetterstrand 
tillförordnad divisionschef division Barn Utbildning Kultur, Mikael Karlsson 
Kommunfastigheter, Birgitta Falkebom tillförordnad enhetschef arbetsmarknadsenheten, 
Patrik Kullman räddningschef, Magnus riksso Samhällsbyggnad. 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Paragrafer §§53-60, 
63-73

Omedelbart justerade 
§§61-62

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

Organ 

Sammanträdesdatum 

Anslag uppsatt den 

Protokollet förvaras hos 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2018-02-26 

2018-03-05 

Sista dag för överklagande 

Datum för anslags nedtagande 

Utdragsbestyrkande 

2018-03-26 

2018-03-27 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Plats och tid 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Stadshuset, Sal B måndag 26 februari kl. 13.30-15.35 

Ledamöter och ersättare Beslutande Ersättare 

Övriga deltagare 

Underskrifter 

Urban Granström (S) ordf. 
Malin Hagerström (MP) 1 :e v ordf. 
Anna af Sillen (M), 2:e v ordf. 
Carina Wallin (S) 
Kent Pettersson (S) 
Veronica Andersson (S) 
Anne Marie Wallin (MP) 
Petter Söderblom (M) 
Marita Göransson (KO) 
Thom Zetterström (SO) 
Linn Jonsson (V) tj.ers 
Adele Bergentoft (M) tj.ers 
Kjell Johansson (C) tj.ers 

Carl-Åke Andersson (S) 
Marjo Gustafsson (S) 
Abdullahi Oubet Ali (S) 
Gunilla Andersson (S) 
Karina Josevski (MP) 
Johan Schenström (M) 
Eva Sjöström (M) 
Sofia Remnert (L) 
Malin Karlsson (SO) 

Anna Selander Samhällsbyggnadschef, Katarina Bergkvist enhetschef Samhällsbyggnad, 
Peter Knutsson Beställarchef, Erik Carlgren Kommundirektör, Birgitta Harvyl administrativ 
chef division Social omsorg, Peter Wirström lokalstrateg division Barn Utbildning Kultur, 
Carina Bark verksamhetschef division Social omsorg, Fredrik Dahlin ekonomichef division 
Social omsorg, Stefan Heinebäck divisionschef division Social omsorg, Julia Zetterstrand 
tillförordnad divisionschef division Barn Utbildning Kultur, Mikael Karlsson 
Kommunfastigheter, Birgitta Falkebom tillförordnad enhetschef arbetsmarknadsenheten, 
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Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Anslag uppsatt den 

Protokollet förvaras hos 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2018-02-26 

2018-02-27 

Sista dag för överklagande 

Datum för anslags nedtagande 

Utdragsbestyrkande 

2018-03-20 

2018-03-21 



NYKOPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

KS § 53 

Sammanträdets öppnande 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/13, KK18/140 

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen att under 

produktionsstyrelseärende 1, Produktionens internöverenskommelser samt 

detaljbudget 2018, i framskrivet förslag lägga till division Barn Utbildning 

Kulturs internöverenskommelse med Barn- och ungdomsnämnden samt att 

lägga till division Barn Utbildning Kulturs internbudget i andra att-satsen. 

Handlingarna har distribuerats till kommunstyrelsens ledamöter innan 

sammanträdet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

� � 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS54 

Kommundirektören informerar 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Patrik Kullman räddningschef, informerar om arbetet med reservvattenplan. 
Även en nödvattenplan kommer att tas fram framöver. Arbetet med 
nödvattenplanen kommer att återkomma till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

KS § 55 

lnformationsärenden 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/13 

Aktuella frågor inom Räddning och säkerhet, samt samverkan med andra 
räddningstjänster 

Räddningschef Patrik Kullman föredrar den organisatoriska uppdelningen 

inom verksamheten för Räddning och säkerhet samt det ekonomiska 

resultatet för 2017. Kommunstyrelsen får även information om vad som krävs 

för en effektiv systemledning och högre operativ ledning. En fördjupad 

utredning om samverkan med andra aktörer inom larm och ledning kommer 

att genomföras under våren. 

Uppföljning: Ekonomisk obalans och nyckeltal 

Stefan Heinebäck chef division Social omsorg berättar om utmaningar i 

ekonomin 2017. En handlingsplan har arbetats fram för att få balans i 

ekonomin, personalsituationen och kvaliteten i tjänsterna. Handlingsplanen 

kommer regelbundet att följas upp av kommunstyrelsen med olika nyckeltal. 

Försörjningsstöd kommer att följas upp särkskilt med en fördjupning som 

presenteras i mars. Carina Bark verksamhetschef division Social omsorg 

föredrar personalsituationen och uppföljningar med enhetschefer. Det finns 

fortfarande vakanta tjänster då en del yrken är svårrekryterade. Fredrik 

Dahlin ekonomichef division Social omsorg presenterar det ekonomiska 

resultatet under januari och orsaker till underskott. Slutligen presenteras 

olika åtgärder som planeras under året. 

Justerandes signatur Utdragsbestyr1<ande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS §56 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/131 

Revidering av lokala föreskrifter för torghandel 

Förutsättningarna för torg handeln i Nyköping har förändrats och de lokala 
föreskrifterna för torghandel är därför i behov av revidering. Förändringarna 
föranleds primärt av högre efterfrågan av utökad torghandel från både 
handlare och besökare. 

Förslaget innebär en utökning av antalet veckodagar för torghandel från 
nuvarande 3 dagar per vecka, till 6 dagar per vecka. Utökningen medför en 
ökad kostnad för bland annat torgvakt, el och vatten och därför innehåller 
förslaget även en ökad avgift för torghandel med cirka 5 kr per torgdag. 

Ärendet har beretts av Bygg- och tekniknämnden vid sammanträde 2018-01-
23. 

En rättelse redovisas i förslaget till föreskrifter. Hänvisningen till 
livsmedelslagens SFS-nummer rättas från (1971 :511) till (2006:804). 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa lokala föreskrifter för torghandel 

att föreskrifterna ska börja gälla 2018-07-01 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 57 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/140 

Produktionens internöverenskommelser samt detaljbudget 2018 

Kommunfullmäktige har fastställt budget för 2018 på nämnd nivå. Nämnderna 
tecknar därefter internöverenskommelser med divisionerna/produktionen om 
vad som ska utföras och till vilket pris. Divisionerna/produktionen får 
härigenom intäkter i form av kommunersättning vilket framgår av 
internöverenskommelser samt detaljbudget, varför detta tas upp för beslut i 
produktionsstyrelsen. 

Förslag 

Produktionsstyrelsen har att lägga dessa internöverenskommelser till 
handlingarna samt fastställa detaljbudget för produktionen. 

De internöverenskommelser (IÖK) som berörs är: 

• Division Barn Utbildning Kulturs internöverenskommelse med Barn
och ungdomsnämnden

• Division Barn Utbildning Kulturs internöverenskommelse med Kultur
och fritidsnämnden

• Division Barn Utbildning Kulturs internöverenskommelse med
Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

• Division Social omsorgs internöverenskommelse med Socialnämnden
• Division Social omsorgs internöverenskommelse med Utbildnings-,

arbetsmarknads- och integrationsnämnden
• Division Social omsorgs internöverenskommelse med Vård- och

omsorgsnämnden
• Tekniska divisionens internöverenskommelse med Kultur- och

fritidsnämnden
• Tekniska divisionens internöverenskommelse med Bygg- och

tekniknämnden avseende Gata Park Hamn
• Tekniska divisionens internöverenskommelse med Bygg- och

tekniknämnden avseende Renhållning
• Tekniska divisionens internöverenskommelse med Bygg- och

tekniknämnden avseende vatten och avlopp
• Samhällsbyggnads internöverenskommelse med Bygg- och

tekniknämnden
• Samhällsbyggnads internöverenskommelse med Miljönämnden

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 57 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/140 

Anna af Sillen (M), Marita Göransson (KO), Kjell Johansson (C), Petter 

Söderblom (M) och Adele Bergentoft (M) yrkar avslag till framskrivet förslag 

med hänvisning till respektive partis budget till kommunfullmäktige. 

Thom Zetterström (SO) yrkar bifall till framskrivet förslag. 

Ordförande ställer efter kommunstyrelsens godkännande proposition på 

framskrivet förslag mot Anna af Sillen (M) med fleras yrkande om avslag och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga ovanstående internöverenskommelser till handlingarna, samt 

att fastställa detaljbudget för division Social omsorg, Tekniska divisionen, 

division Barn Utbildning Kultur samt Samhällsbyggnad. 

Beslut till: 
Division Barn Utbildning Kultur 
Division Social omsorg 
Tekniska divisionen 
Samhällsbyggnad 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och ungdomsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Bygg- och tekniknämnden 

Miljönämnden 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

KS §58 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/178 

Investering: Anpassning av del av Högbrunnskolan till 

förskoleverksamhet 

2013 fick Kommunfastigheter i uppdrag att anpassa halva delen av 

Högbrunnskolans Hus-D till permanent förskola. Detta gjordes då bygglovet 

för den tillfälliga paviljongen som stod uppställd vid Annagårdens förskola 

gick ut. 

I den andra halvan av Högbrunnskolans Hus-D har division Social omsorg 

bedrivit HVB-hem. Behovet av den verksamheten har minskat och ska enligt 

plan tomställas under februari månad. 

Trycket på förskoleplatser har ökat och idag finns det ett stort behov av 

förskoleplatser i hela Nyköping. Som ett led i arbetet med att skapa lokaler 

för förskoleverksamhet ser Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, att en 

kostnadseffektiv lösning är att fortsätta omställningen av Hus D för detta 

ändamål. 

Förslag 

Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, föreslås få i uppdrag att anpassa 

den del av Högbrunnskolan Hus-D som tomställs, till förskoleverksamhet. 

Bedömningen är att den nya förskoledelen kommer att kunna tillföra cirka 20-

30 nya förskoleplatser. 

För att bedriva förskola i lokalen krävs en anpassning vilket inkluderar 

uppfyllande av gällande myndighetskrav från Boverket, Räddningstjänst och 

Miljöenheten. Det behövs en utökning av kapaciteten på ventilationen, en 

komplettering av ljudabsorbenter samt viss utökning av belysning. Vidare 

behöver det skapas 3 stycken nya skötrum inklusive indragning av vatten 

och avlopp. En ny entre behövs för att skapa ett nytt kapprum då ytor för 

detta saknas. Det kommer även att behövas kompletteringar samt 

anpassningar av utemiljön med staket, lekredskap med mera. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

� �\� 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

KS § 58 

Kommunstyrelsen beslutar 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/178 

att uppdra till Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, att genomföra 

anpassningar av Högbrunnskolans Hus-D, 

att anvisa 1,5 mnkr till Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, av 

kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för 

ombyggnationer/anpassningar av Högbrunnskolans Hus-D, 

att genomförd investering finansieras genom hyresintäkter från 

verksamheten. 

Beslut till: 

Tekniska divisionen 

Ekonomiavdelningen 

Barn Utbildning Kultur 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

�\ 

KS § 59 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK17/428 

Investering: Inventarier och utrustning till Nyköpings gymnasium och 

Stigtomta skola, förskola och bibliotek. 

Division Barn Utbildning Kultur är ansvariga för att inventarier och utrustning 

införskaffas till de lokaler som verksamheten ska hyra. 

För Nyköpings gymnasium är det de nya lokalerna på Gripenområdet som 

ska utrustas och på kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2018 

(KS § 400) beslutades att anvisa en del, 2 mnkr, av kommunstyrelsens 

medel. Nu föreslås att resterande del, 26, 1 mnkr, tilldelas av 

kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel som finns avsatta för detta 

ändamål. 

För nya Stigtomta skola, förskola och bibliotek har arbetet med planering av 

införskaffande av inventarier och utrustning påbörjats. Med anledning av det 

föreslås att 9,9 mnkr tilldelas av kommunstyrelsens ofördelade 

investeringsmedel som finns avsatta för detta ändamål. 

Inlägg i ärendet görs av Anna af Sillen (M), Sofia Remnert (L) och Thom 

Zetterström (SD). 

En redaktionell ändring redovisas för kommunstyrelsen. 

Erik Carlgren kommundirektör svarar på frågor. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anvisa resterande 26, 1 mnkr av kommunstyrelsens ofördelade 

investeringsmedel som finns avsatta för inventarier och utrustning till de nya 

lokalerna på Gripenområdet, 

att anvisa 9,9 mnkr av kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel som 

finns avsatta för inventarier och utrustning till Stigtomta, skola, förskola och 

bibliotek, 

att drift- och kapitaltjänstkostnader belastar division Barn Utbildning Kultur. 

Beslut till: 

Ekonomiavdelningen 

Barn Utbildning Kultur 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

KS § 60 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK17/791 

Yttrande över revisionsrapport: Granskning av styrning och ledning av 

äldreomsorgen 

Revisorerna har granskat styrning och ledning av äldreomsorgen där 

revisionsobjekt är kommunstyrelsen tillika produktionsstyrelsen samt Vård

och omsorgsnämnden. Den samlade bedömningen är att Vård- och 

omsorgsnämnden samt produktionsstyrelsen i begränsad utsträckning säkrat 

en ändamålsenlig styrning och ledning av äldreomsorgen. 

Ett förslag till yttrande har tagits fram av kommunledningskansliet med 

underlag från division Social omsorg. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta yttrande över revisionsrapport angående styrning och ledning av 

äldreomsorgen. 

Beslut till: 

Revisorerna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

� �� 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 

2018-02-26 

KS §:60: 61 Dnr KK17/790 
cs 2;1

2-

Yttrande över revisionsrapport: Granskning av avtalshantering 

Revisorerna har granskat avtalshantering inom kommunstyrelsen, Kultur

och fritidsnämnden samt Bygg- och tekniknämnden. Den samlade 

revisionella bedömningen är att avtalshanteringen inte är helt tillräcklig. Ett 

antal rekommendationer lämnas i rapporten, bl.a. att påbörja ett arbete med 

att se över och samla de avtal som kommunen ingår, att upprätta ett samlat 

register över kommunens avtal, att säkerställa att undertecknads funktion 

framgår av samtliga avtal, samt att genomföra ytterligare internkontroll 

kopplat till avtalshantering. 

Ett förslag till yttrande har tagits fram av kommunledningskansliet samt 

Ekonomiavdelningen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta yttrande över revisionsrapport angående avtalshantering, 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Beslut till: 

Revisorerna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS §� 62 
(. -� ?'f 2...

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK17/833 

Yttrande över betänkandet Nästa Steg? Del 2. Förslag för en stärkt 

minoritetspolitik 

Nyköpings kommun har mottagit en remiss från Regeringskansliet, 
Kulturdepartementet gällande betänkandet Nästa steg? Del 2. Förslag för en 
stärkt minoritetspolitik. 

Ett förslag till yttrande har tagits fram av kommunledningskansliet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta yttrande över rubricerat betänkande (SOU 2017:88), samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Beslut till: 
Kulturdepartementet 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS§63 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK13/387 

Genomförande av utbildningsinsatser inom HBTQ på division Barn 

Utbildning Kultur 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-11 att uppdra åt division Barn 

Utbildning Kultur att fortbilda idrottslärare inom HBTQ samordnat med 

utbildning av idrottsföreningar, utifrån en motion från ungdomsfullmäktige om 

att föreningar som erhåller föreningsbidrag från kommunen och idrottslärare 

på kommunala skolor ska utbildas i HBTQ-frågor. Det beslutades också att 

kostnaderna för denna utbildning ska tas ut kommunstyrelsens ofördelade 

medel. I motionen hänvisar man bl.a. till RFSL's studie som visar att HBTQ

ungdomar upplever en utsatthet i samband med idrottsutövande. 

Förslag 

Division Barn Utbildning och Kultur har nu tagit fram ett förslag till upplägg 

enligt uppdraget. Utbildningen föreslås bestå av två delar: 

- lnspirationsföreläsning som aktualiserar frågan och lockar till

deltagande.
- Webbutbildning som ger deltagaren mer kunskap i ämnet.

Föreläsningen presenterar den aktuella och viktiga frågan. Den innehåller 

bland annat samtal om de normer och värderingar som styr våra liv och som 

ibland kan hindra oss från att tänka logiskt. Syftet med föreläsningen är att 

bredda deltagarnas sätt att tänka och att inspirera åhöraren till att våga 

reflektera över sig själv, utan att döma. 

Denna HBTQ-utbildning kommer att erbjudas till idrottslärare och 

elevhälsopersonal i kommunala- och friskolor i Nyköping, samt en 

representant från varje förening med kommunalt aktivitetsbidrag. Drygt 300 

personer. 

För att fördjupa kunskapen ytterligare så föreslås att föreläsningen 

kompletteras med en webbutbildning från RFSL (ca 2 timmar). Denna 

webbutbildning blir obligatorisk för kommunens idrottslärare och erbjuds till 

friskolornas idrottslärare. 

Utbildningen i sin helhet är planerad att genomföras under hösten 2018, lokal 

och föreläsare är preliminärbokade. Kostnad för utbildningsinsatserna 

beräknas till 85 000: -. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS §63 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK13/387 

Utbildningen föreslås planeras och genomföras av Barn Utbildning Kultur, 

Barn- och elevhälsan i samarbete med Nyköpings ungdomsmottagning. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt division Barn Utbildning Kultur, Barn och elevhälsan att 

anordna utbildningsinsatser inom HBTQ enligt redovisat förslag, samt 

att anvisa 85 tkr till division Barn Utbildning Kultur från kommunstyrelsens 

ofördelade medel för genomförandet. 

Beslut till: 

Barn Utbildning Kultur 

Ekonomiavdelningen 

Nyköpings ungdomsmottagning 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS §64 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/55 

Utredning: Kommunens samlade arbetsmarknadsinsatser 

Kommunfullmäktige gav Kommundirektören i särskilt uppdrag i budget 2016 

att se över kommunens samlade arbetsmarknadsinsatser. 

I utredningen Kommunens samlade arbetsmarknadsinsatser (se bilaga till 

tjänsteskrivelse) är slutsatserna och rekommendationerna att ta fram och 

fastställa en tydlig arbetsmarknadsstrategi, en samordning och integrering av 

insatser mellan arbetsmarknad, utbildning och kommunal rekrytering, en väg 

in i relation till Arbetsförmedlingen och skapa sysselsättningsplatser för de 

som står längst ifrån ett arbete. 

Kommunerna har ansvar för att stödja personer som står utanför 

arbetsmarknaden och omfattas av insatser enligt socialtjänstlagen, Sol eller 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde men många 

kommuner lägger stora resurser på åtgärder för att i enlighet med lagen om 

arbetslöshetsnämnd, förebygga eller minska verkningarna av arbetslöshet. 

Majoriteten av landets kommuner har insett betydelsen av 

arbetsmarknadsinsatser i samverkan och prioriterat detta genom att ha 

verksamheter med all kompetens samlad i någon form av 

paraplyorganisation, exempelvis ett "Jobbtorg". Detta underlättar arbetet i 

sekretessfrågor, mötesplatser och samarbete över verksamhets- och 

myndighetsgränser. 

En viktig anledning till att kommunerna tar aktiv del i det 

arbetsmarknadspolitiska arbetet är att arbetslöshet är kostsam för 

kommunerna. Ett annat motiv är att kommunerna via 

arbetsmarknadspolitiska insatser kan underlätta framtida 

kompetensförsörjning. 

Det är av stor vikt att den politiska målbilden i Nyköpings kommun är tydlig 

och att arbetsmarknads- och integrationsfrågorna prioriteras och samordnas. 

Arbetsförmedlingen och kommunen behöver också utifrån den lokala 

arbetsmarknadens behov samverka ännu mer och göra tydliga 

överenskommelser så att insatserna blir effektivare. Det kan gälla insatser 

som Extratjänster, den kommunala vuxenutbildningen samt de 

yrkesutbildningar som Arbetsförmedlingen ansvarar för. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS §64 

Sam manträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/55 

Det finns ett behov i kommunen av en organiserad samordningsfunktion som 

säkrar kompetensutvecklingsfrågor samt rekvirerar, samordnar och följer upp 

de olika bidragen/statsstöden. Detta skulle innebära stora ekonomiska 

vinster för kommunen, men det kräver en förändring av nuvarande 

organisation. 

I Nyköpings kommun finns ett 50-tal medarbetare som har någon form av 

arbetsmarknadspolitisk anställning, t.ex. lönebidrag, nystartsjobb eller 

trygghetsanställning. Därutöver finns de arbetsmarknadspolitiska insatser 

som Arbetsmarknadsenheten administrerar. För närvarande finns inget 

systemstöd för att se var aktuella personer har sin placering, utan man är 

hänvisad till Arbetsförmedlingens dataregister. Arbetsförmedlingen påtalar 

problematiken med avsaknad av en kontaktväg in i kommunen gällande 

arbetsmarknads- och HR frågor. Istället blir de hänvisade runt till olika 

tjänstemän vilket medför ineffektivitet och en lång beslutsprocess. Nyköpings 

kommun står inför fortsatta utmaningar framöver där arbetsmarknads

insatserna kommer att vara ett priorierat område. Ett särskilt fokus kommer 

att läggas på integrationsfrågor samt den kommunala vuxenutbildningen för 

att bättre kunna möta utbildningsbehoven för nyanlända. Satsningen på 

Extratjänster gör också att många personer lämnar långvarig arbetslöshet för 

arbete. 

Under hösten 2018 kommer ett antal personer ut från Etableringsuppdraget. 

En majoritet av dessa personer kommer med all sannolikhet att vara 

beroende av försörjningsstöd och dessutom ha ett stort behov av utbildnings

och arbetsmarknadsinsatser. 

Dessa utmaningar som kommunen står inför kommande år, innebär ett ökat 

behov av systematisering av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Därför 

föreslås framtagande av en särskild arbetsmarknadsstrategi med tydliga 

tidssatta mål samt systematisk uppföljning. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS§64 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/55 

Tillförordnad enhetschef Arbetsmarknadsenheten Birgitta Falkeborn föredrar 

ärendet samt svarar på frågor inför kommunstyrelsen. 

Anna af Sillen (M) lämnar ett särskilt yttrande. Marita Göransson (KD), Adele 

Bergentoft (M), Petter Söderblom (M), Kjell Johansson (C) och Johan 

Schenström (M) ansluter sig till Anna af Sillens yttrande. 

Inlägg i ärendet görs av Urban Granström (S) och Malin Hagerström (MP). 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utredningen om kommunens samlade arbetsmarknadsinsatser 

enligt särskilt uppdrag till kommundirektören i budget 2016, 

att uppdra till kommundirektören att ta fram förslag till en 

arbetsmarknadsstrategi, 

att uppdra till kommundirektören att ta fram förslag på organisation av de 

kommunala arbetsmarknadsåtgärderna i enlighet med utredningens förslag, 

att uppdragen återrapporteras till kommunstyrelsen under kvartal 3, 2018. 

Bilaga KS § 64 Särskilt yttrande. 

Beslut till: 

Kommundirektör 

Utdragsbestyrkande 



Bil. KS § 64 

KS 180226 

Särskilt yttrande 

Utredning: Kommunens samlade arbetsmarknadsinsatser 

Det är av stor vikt att ett helhetsgrepp på kommunens arbetsmarknadsinsatser 
tas, det är något som Allianspartierna har drivit sedan tidigare (se motionen 
Nyköpingsinitiativet) och därför välkomnar vi det här initiativet från majoritetens 
sida. 
Det finns goda exempel från flera andra kommuner där ett aktivt och samordnat 
arbete för att få fler människor i jobb och färre människor i bidragsberoende har 
givit bra resultat. Men det kräver en tydlig politisk styrning och det förutsätter ett 
samarbete med näringslivet. Arbetsmarknadsinsatserna bör också kopplas till 
arbetet kring försörjningsstöd och de krav som ställs på personer som uppbär 
stöd. För att få bästa möjliga resultat är det också viktigt att i det fortsatta arbetet 
utgå från individperspektivet, inte kommunperspektivet - dvs inte bara satsa på, 
och följa, initiativ inom den offentliga verksamheten, utan bredda 
arbetsmarknadsinsatserna till att omfatta även initiativ från företagare i 
kommunen. En tydlig målsättning bör fastställas kopplat till 
sysselsättning/försörjningsstöd och arbetsmarknadsfrågan bör vara regelbundet 
återkommande i KS som en rapportpunkt tillsammans med försörjningsstödet. 

, � S:,a_ _,., 
Johan Schenström (M) 

KK18/55 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS §65 

Samma nträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/179 

Optionsavtal med Frost Förvaltning i Torshälla AB för del av 

fastigheten Hinzens Krog 1 

Som ett led i kommunens tillväxtmål har Samhällsbyggnad i uppdrag att 

erbjuda mark för nya verksamheter. 2011 antogs en detaljplan för handel, 

kontor, restaurang och hotelländamål vid Hinzens Krog utefter väg 52. 

Områdets läge ansågs intressant för handelsetableringar med varierande 

innehåll. Området är en viktig del av Nyköpings ansikte för trafikanter som 

kommer från Skavsta och Katrineholm, så krav ska ställas på bebyggelsens 

arkitektoniska utformning, så att den ger ett positivt tillskott till miljön. Ett 

flertal företag har anmält intresse för att etablera sig i området. 

Ett av företagen är familjeföretaget Frost Förvaltning i Torshälla AB, som nu 

vill etablera sig i Nyköping och öppna restaurang, handel och kontor i 

området. Mark och Exploatering har upprättat ett förslag till optionsavtal med 

företaget, för del av fastigheten Hinzens Krog 1. Området har rödmarkerats i 

kartbild i tjänsteskrivelse. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna optionsavtal med Frost Förvaltning i Torshälla AB, avseende 

del av fastigheten Hinzens Krog 1. 

Beslut till: 

Frost Förvaltning i Torshälla AB 

Samhällsbyggnad 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

KS §66 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/180 

Optionsavtal med Arnito Fastigheter AB, för del av fastigheten Hinzens 

krog 1 

Som ett led i kommunens tillväxtmål har Samhällsbyggnad i uppdrag att 

erbjuda mark för verksamheter som vill växa i Nyköping. 2011 antogs en 

detaljplan för handel, kontor, restaurang och hotelländamål vid Hinzens Krog 

utefter väg 52. Områdets läge ansågs intressant för etableringar med 

varierande innehåll. Området är en viktig del av Nyköpings ansikte för 

trafikanter som kommer från Skavsta och Katrineholm, så krav ska ställas på 

bebyggelsens arkitektoniska utformning, så att den ger ett positivt tillskott till 

miljön. Ett flertal företag har anmält intresse för att etablera sig i området. 

Nyköpings kommun har tidigare tecknat optionsavtal med Arnito Fastigheter 

AB för del av fastigheten Hinzens Krog 1. Avtalet gick ut 2017-12-31. Mark 

och Exploateringsenheten har tecknat ett nytt förslag till avtal, med visst 

förtydligande och en förlängning till den 1 mars 2018. Köper Arnito den 

blivande fastigheten, så kan de utveckla och flytta ihop verksamheter som 

idag finns på tre ställen i Nyköping. Verksamheterna omfattar bl a städ, bygg, 

catering och bilvård. Avtalsområdet har markerats med rött i karta i 

tjänsteskrivelse. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna optionsavtal med Arnito Fastigheter AB gällande del av 

fastigheten Hinzens Krog 1. 

Beslut till: 

Arnito Fastigheter AB 

Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

\1 � 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS §67 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/181 

Förslag till framtagande av förstudier och investeringsuppdrag kopplat 

till framtida skollokalsbehov 

Nyköpings kommun har en stark tillväxt med ökande behov av skollokaler. 

En genomlysning har genomförts för att se hur befintliga skollokaler på bästa 

kan disponeras och även föreslå möjliga åtgärder för hur framtida behov kan 

tillgodoses. 

De befolkningsmässiga grundförutsättningarna för både kommunal och privat 

skola har kartlagts i bilaga till tjänsteskrivelse. 

Hittills har tre framskrivningar gjorts gällande förskolor och skolor: 
• Ny förskola vid Långberg/Träffen området. Förstudien är startad drivs

av projektenheten på Tekniska divisionen.
• Ny förskola Oppeby gård och Oppeby (Vid nuvarande Släbroskolan)

samt en ny f-6 skola Oppeby. Delar av förstudien är påbörjad och ska

avslutas i september, kommunfastigheter driver förstudien.
• Ny f-6 skola Rosvalla området, förstudien ej påbörjad ännu drivs av

kommunfastigheter.

Det finns en komplexitet där flera parametrar behöver värderas och 

fastställas innan underlag till beslut för ytterligare objekt kan bli aktuella att ta 

fram. Bland annat behövs en uppdaterad analys av upptagningsområdena 

och omvärdering av basplacering utifrån nyproduktion av bostäder i de olika 

stads- och kommundelarna. Vidare så pågår en utredning om aktivt skolval 

som Barn- och ungdomsnämnden genomför och beroende på resultatet av 

denna så kan fråga om basplacering påverkas. 

Katarina Bergkvist enhetschef Samhällsbyggnad föredrar ärendet inför 

kommunstyrelsen samt svarar på frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Urban Granström (S). 

Anna af Sillen (M), Marita Göransson (KO), Kjell Johansson (C), Adele 

Bergentoft (M) och Petter Söderblom (M) yrkar på ett tillägg till framskrivet 

förslag med följande två-att-satser: att en politisk styrgrupp ska tillsättas 

bestående av gruppledare från samtliga partier och presidium i 

sko/nämnderna samt att den politiska styrgruppen ska ta fram riktlinjer för det 

arbete som ska göras av samhällsbyggnad, Tekniska divisionen samt Barn, 

Utbildning och Kultur. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 

2018-02-26 

KS§67 Dnr KK18/181 

Johan Schenström (M) lämnar ett särskilt yttrande. 

Ordförande ställer efter kommunstyrelsens godkännande proposition på 

Anna af Sillen (M) med fleras tilläggsyrkande mot avslag till detsamma och 

finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Ordförande 

finner därefter att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Samhällsbyggnad tillsammans med division Barn Utbildning Kultur i 

uppdrag att genomlysa upptagningsområden och ge förslag på eventuella 

förändringar. 

att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att tillsammans med Tekniska divisionen 

ta fram förslag på tidsplan för nyinvesteringar som möter kommande behov 

av förskole- och skollokaler. 

Anna af Sillen (M), Marita Göransson (KD), Kjell Johansson (C), Adele 

Bergentoft (M) och Petter Söderblom (M) reserverar sig skriftligen mot 

beslutet att avslå tilläggsyrkandet. 

Bilaga KS § 67 Skriftlig reservation och Särskilt yttrande. 

Beslut till: 

Samhällsbyggnad 

Barn Utbildning Kultur 

Tekniska divisionen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Bil. KS § 6 7 

KS 180226 

Skriftlig reservation 

Förslag till framtagande av förstudier kopplat till framtida skollokalsbehov 

Denna skriftliga reservation gäller majoritetens avslag på vårt yrkande om två tilläggs 
att-satser: 

• Att en politisk styrgrupp ska tillsättas bestående av gruppledare från samtliga
partier och presidium i sko/nämnderna.

• Att den politiska styrgruppen ska ta fram riktlinjer för det arbete som ska göras
av samhällsbyggnad, Tekniska divisionen samt Barn, Utbildning och Kultur.

KK18/181 

Vi har länge efterfrågat en strategi för skollokaler och skolans utveckling och därför 
är detta ett välkommet initiativ. Vår mening är dock att en plan för skollokaler i 
kommunen bör vara så brett politiskt förankrad som möjligt för att skapa långsiktighet 
i skolarbetet. Hur skolan ska växa och utvecklas i Nyköping handlar inte bara om 
lokaler, det är en betydligt bredare fråga än så - en bärande del i hur vi vill att vår 
kommun växer. Vi ser ett självklart värde i att fristående skolor bidrar i den 
utvecklingen och detta bör därför också vara en del av planeringen, liksom olika 
alternativ inom barnomsorgen/förskolan. Den politiska dialogen och viljeriktningen 
bör vara första steget i det här arbetet för att ge tjänstemännen ett så tydligt uppdrag 
som möjligt. Det är olyckligt att inte majoriteten delar den bilden och avslog vårt 
förslag om en politisk styrgrupp. 

Petter Söderblom (M) 



Bil. KS § 67 

KS 180226 

Särskilt yttrande 

Förslag till framtagande av förstudier kopplat till framtida skollokalsbehov 

Detta yttrande gäller majoritetens avslag på yrkandet om två tilläggs att-satser: 

• Att en politisk styrgrupp ska tillsättas bestående av gruppledare från samtliga
partier och presidium i sko/nämnderna.

• Att den politiska styrgruppen ska ta fram riktlinjer för det arbete som ska göras
av samhällsbyggnad, Tekniska divisionen samt Barn, Utbildning och Kultur.

KK18/181 

Vi har länge efterfrågat en strategi för skollokaler och skolans utveckling och därför 
är detta ett välkommet initiativ. Vår mening är dock att en plan för skollokaler i 
kommunen bör vara så brett politiskt förankrad som möjligt för att skapa långsiktighet 
i skolarbetet. Hur skolan ska växa och utvecklas i Nyköping handlar inte bara om 
lokaler, det är en betydligt bredare fråga än så - en bärande del i hur vi vill att vår 
kommun växer. Vi ser ett självklart värde i att fristående skolor bidrar i den 
utvecklingen och detta bör därför också vara en del av planeringen, liksom olika 
alternativ inom barnomsorgen/förskolan. Den politiska dialogen och viljeriktningen 
bör vara första steget i det här arbetet för att ge tjänstemännen ett så tydligt uppdrag 
som möjligt. Det är olyckligt att inte majoriteten delar den bilden och avslog förslaget 
om en politisk styrgrupp. 

3 ��e:.----=--=-�c:===sc.===-

Johan Schenström (M) Eva W/d�ström (M) 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS §68 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/182 

Framtagande av handlingsplan för Transportstrategi gällande 

Nyköpings tätort och Skavsta 

Kommunstyrelsen i Nyköping gav år 2014 Samhällbyggnad i uppdrag att ta 

fram en transportstrategi, vilken fastställdes i juni 2016. Transportstrategi för 

Nyköpings tätort och Skavsta lyfter genom ställningstagande och strategier 

behov om framtida tillgänglighet och mobilitet för att skapa en hållbar stad, 

som fortsätter att utvecklas och förtätas. Huvudinriktningar i 

transportstrategin är behovet av helhetssyn, fyrstegsprincipen och 

trafikslagsprioritering, där behovet av att förbättra och underlätta för 

alternativt resande till bil framhålls. Tillgänglighet för alla framhålls där den 

samlade tillgängligheten prioriteras före det enskilda trafikslagets. 

Behovet av transportstrategin är viktig för att kunna möta Nyköpings 

pågående tillväxt och pågående utvecklingsprojekt. Det planeras bland annat 

för Nyköpings resecentrum för att effektivisera och förbättra för 

kollektivtrafikresande, vilket kommer att ge stora effekter på hela Nyköpings 

centrum. I direkt anslutning till Nyköpings resecentrum pågår också arbeten 

med exploatering av områden i Nöthagen och Högbrunn men även andra 

områden växer utifrån intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för 

Nyköpings tätort och Skavsta. Några av dessa områden är Norra Arnö, 

Brandholmen och Oppeby. De följs på längre sikt av andra utvecklingsprojekt 

för såväl bostäder som verksamheter bland annat rörande Arnölandet och 

Skavstaområdet, där det ska utvecklas ett resecentrum utmed Ostlänken 

med koppling till Stockholm Skavsta flygplats. Till det ska även läggas 

kommunens övriga tätorter och landsbygd med dess dubbelriktade 

utbytesbehov med centralorten. Med denna tillväxt och expansion följer 

också behov av tillskott av samhällsfunktioner såsom samhällsservice, 

förskolor och skolor, fritidsanläggningar och vård, vilket också påverkar hur 

transportsystemet ska hanteras. Allt detta är för kommunen viktiga områden, 

som på något sätt påverkar trafiken till och från staden eller mellan dess 

olika stadsdelar. 

Förslag 

För att förtydliga transportstrategins ställningstaganden och strategier och 

bidra till en hållbar och attraktiv stad med tillgängliga miljöer för möten mellan 

människor finns behov av att skapa en enhetlig bild över ett komplext 

åtgärdsbehov och att det bryts ned i en handlingsplan. Planen ska redovisa 

en helhetsbild bild som tillsammans med åtgärderna förklarar den föreslagna 

tillämpningen av Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS §68 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/182 

Vidare ska handlingsplanen förklara hur kommunen avser att arbeta med 

trafikfrågor, utifrån fyrstegsprincipen och täcka både kort- och långsiktiga 

behov, där det tydligt framgår ansvar, organisation och arbetsprocess. 

Handlingsplanens förslag till åtgärder avser att förtydliga bilden av det 

samlade transportbehovet, skapa tydligare processer och underlätta 

handläggning och minska ledtider för olika arbetesmoment. Vidare ge förslag 

till områdets behov av uppföljning set till helhet och enskilda åtgärder. 

Inlägg i ärendet görs av Anna af Sillen (M) och Urban Granström (S). 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att leda arbetet med att ta fram en 

handlingsplan för transportstrategin för Nyköpings tätort och Skavsta, 

att återkomma till Kommunstyrelsen med förslag till handlingsplan i oktober 

2018, 

att ge Tekniska divisionen, Kommunledningskansliet, Division Barn, 

Utbildning Kultur, Näringslivsenheten, Nyköpings arenor och 

Räddningstjänsten i uppdrag att bidra i framtagandet av handlingsplanen, 

att Samhällsbyggnad återkommer till Kommunstyrelsen, senast juni 2018 om 

behov av medel för framtagande av handlingsplanen. 

Beslut till: 

Samhällsbyggnad 

Tekniska divisionen 

Kommunledningskansliet 

Division Barn Utbildning Kultur 

Näringslivsenheten 

Räddning och säkerhet 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 69 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK16/602 

Svar på medborgarförslag avseende beviljande av bidrag för inköp av 

traditionella romska kläder 

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid Kommunfullmäktiges sammanträde 

2016-09-13 av Sari Lindberg. Förslagsställaren motiverar förslaget med att 

de traditionella romska kläderna är viktiga för romerna som minoritetsgrupp 

för att kunna bevara kultur och tradition. Förslaget hänvisar även till de 

rättigheter romer har enligt lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk. I Finland har romer rätt till klädpaket och förslagsställaren 

önskar liknande lösning i Nyköping. 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk föreskriver att de 

nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur ska 

främjas av det allmänna. Nyköpings kommun har förståelse för att den 

traditionella klädedräkten har en stor betydelse och att det finns en 

problematik i att inköp av dessa kläder är kostsamma. Kommunen bedömer 

dock inte att det, med hänsyn till ekonomiska och administrativa aspekter, är 

rimligt att införa ett system för utbetalning av bidrag till inköp av traditionella 

kläder. 

Nyköpings kommun har en samordnare för nationella minoriteter som bjuder 

in företrädare för minoritetsgrupperna till samråd för att säkerställa en dialog 

mellan kommunen och minoritetsgrupperna och för att öka deras inflytande. 

Inom ramen för samrådet finns möjlighet att diskutera förslag för att stärka 

möjligheterna för minoritetsgrupperna att behålla och utveckla kultur och 

traditioner. Kommunen kan även lämna bidrag i form av ekonomiskt stöd till 

föreningar som är aktiva inom kultur. 

Förslag 

Nyköpings kommun anser att arbetet för att synliggöra och uppmärksamma 

de nationella minoriteterna är viktigt och arbetar kontinuerligt för att förbättra 

detta arbete. Genom de regelbundna samråden finns möjlighet att diskutera 

förslag som möjliggör för minoritetsgrupperna att behålla och utveckla sin 

kultur och tradition. 

Kommunledningskansliet bedömer dock inte att införandet av ett system för 

utbetalning av bidrag för traditionella kläder är rimligt med hänsyn till 

ekonomiska och administrativa aspekter och föreslår därför att 

medborgarförslaget avslås men översänds till samordnare för nationella 

minoriteter för vidare hantering under samrådsförfarandet. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

KS §69 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK16/602 

att översända förslaget till samordnare för nationella minoriteter för vidare 

hantering, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslut till 

Förslagsställaren 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 70 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK17/162 

Svar på medborgarförslag om att ta fram kommunikationsmaterial över 

hur kommunen arbetar med klimatanpassningar 

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 

2017-03-14 av Michaela Borg. Förslagsställaren föreslår att Nyköpings 

kommun ska ta fram ett kommunikationsmaterial över hur kommunen arbetar 

med klimatanpassningar; detta som ett led i att kommunen ska skapa en 

robust samhällsplanering inför stegvisa klimatförändringar. Förslaget 

motiveras med att materialet behövs för att skapa mer medvetna 

kommunmedborgare samt för att generera en tilltro till Nyköping som 

tillväxtkommun. 

Vid beredning av medborgarförslaget har underlag inhämtats från 

kommunens miljöstrateg. 

Nyköpings kommun håller med förslagsställaren om att det är viktigt att vi 

som kommunmedborgare är medvetna om de miljö- och klimatproblem som 

präglar vår omgivning och vilka implikationer de har. Vad gäller arbetet med 

klimatfrågan skiljer man vanligtvis på arbetet med att begränsa 

klimatpåverkan och arbetet för att klimatanpassa. Båda delar är viktiga för en 

kommun att arbeta med. Med begreppet klimatanpassning åsyftas vanligtvis 

åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som redan 

präglar vår omgivning idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Det 

kan handla om arbete med planering och åtgärder för att minska skador på 

bebyggelse på grund av klimatförändringar som översvämningar, ras/skred 

och extrema väderfenomen samt risker för fler dödsfall till följd av exempelvis 

värmeböljor, försämrad luftkvalite eller ökad smittspridning via livsmedel, bad 

och dricksvatten. 

Nyköpings kommun arbetar med klimatanpassning inom flertalet 

verksamheter, både på strategisk och på operativ nivå. Det är respektive 

förvaltning eller kommunalt bolag som ansvarar för genomförandet av 

klimatanpassningsåtgärder inom sitt specifika ansvarsområde. Kommunen 

arbetar bland annat med klimatanpassning i samband med den fysiska 

planeringen av staden. Detta framför allt då Nyköping är en stad som växer 

stadigt vilket innebär att det finns ett stort behov av nybyggnation. Enligt 

Plan- och bygglagen (PBL) har kommunen ett uttryckt ansvar att ta hänsyn 

till klimatrisker vid planering av ny bebyggelse. Detta tar sig uttryck på olika 

sätt i relation till kommunens fysiska planering. Utifrån prognoser för 

förändrade havsnivåer är den lägsta grundläggningsnivån för nybyggnation 

anpassad för att klara två meter högre havsnivåer jämfört med idag. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 70 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK17/162 

Vid kommunala nyexploateringar förbereds bebyggelsen för förändrade 

flöden genom att till exempel höja byggnader från mark, höja fönster från 

marknivå samt genom att minska andelen hårdgjorda ytor. Vad gäller 

översvämningsrisker hanteras de primärt i samband med detaljplanering, vid 

ombyggnation av befintliga områden och vid nyanläggningar av VA

ledningar. 

Ytterligare åtgärder som vidtas är klimatanpassning av kommunala lokaler 

som till exempel skolor och vårdboenden genom installation av 

kylan läggningar för att klara värmeböljor. Det sker även en 

vegetationsplanering på både befintliga och nyexploaterade ytor för att i 

högre utsträckning fylla behovet av skuggning under de varma 

sommarmånaderna. Räddning och säkerhet ansvarar vidare för kommunens 

beredskapsplanering inom det befintliga risk- och sårbarhetsarbetet och har 

en god krisberedskap för extrema väderhändelser som till exempel skyfall 

och översvämning. Kopplat till dricksvatten arbetar kommunen med yt- och 

grundvattenskydd enligt livsmedelsverkets riktlinjer för skydd av vatten, där 

bland annat klimataspekter vägs in. 

Nyköpings kommun arbetar således idag med klimatanpassning inom olika 

verksamheter och områden. Det är ett pågående arbete som sker integrerat 

med ordinarie verksamhet och är en av många faktorer som vägs in i 

kommunens fysiska planering. Klimatanpassningsarbetet är vidare endast en 

del av det arbete inom klimat/energi/miljöområdet som bedrivs i kommunen. 

Nyköpings kommun har även, genom sin budget och övergripande vision, 

fastställda prioriterade målområden samt utarbetade strategier och 

handlingsplaner för minskad miljö- och klimatpåverkan. Att anpassa för 

kommande klimatförändringar och att arbeta för minskad klimatpåverkan är 

likvärdigt viktiga komponenter för kommunens samlade klimat-, energi- och 

miljöarbete, vilket även kommuniceras både internt och externt i olika former. 

För information och material kring arbetet som bedrivs inom området 

hänvisar kommunen till respektive verksamhet och den information som finns 

att tillgå genom dem samt till kommunens webbplats där material kring 

kommunens klimat-, energi- och miljöarbete finns samlat. För ytterligare 

information om klimatanpassning har Länsstyrelsen, som samordnar arbetet 

med klimatanpassning på regional nivå, samt Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) omfattande material att tillgå. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 70 

Förslag 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK17/162 

Kommunen har ett stort ansvar vad gäller arbetet med klimatanpassning, 

vilket bland annat regleras genom PBL, och arbetar även aktivt med det. 

Detta arbete sker framför allt inom den fysiska planeringen av staden och det 

är respektive förvaltning/verksamhet eller kommunalt bolag som ansvarar för 

genomförandet av klimatanpassningsåtgärder inom sitt specifika 

ansvarsområde. Kommunen arbetar vidare med åtgärder för minskad klimat

och miljöpåverkan vilket är en likartat viktig del att arbeta med jämte 

klimatanpassning. Kommunens samlade arbete inom området 

kommuniceras genom olika former och medel, genom vilket kommunen visar 

på en robust och resilient samhällsplanering såsom förslagsställaren 

efterfrågar. Att klimatanpassningsarbetet kräver en särskild 

kommunikationsinsats bedöms idag inte motiverat. På denna grund föreslås 

att medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat. 

Beslut till 

Förslagsställaren 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

KS § 71 

Sam manträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK17/581 

Svar på medborgarförslag att Nyköpings kommun beaktar behovet av 

klimatanpassning som en naturlig del av all verksamhet 

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 

2017-09-12 av Michaela Borg och innebär att man inom Nyköpings 

kommuns organisation ska beakta behovet av klimatanpassning som en 

naturlig del av all verksamhet, från strategisk nivå med handlingsplaner till 

operativ tillämpning/genomförande och underhåll. Som exempel på 

klimatanpassningsåtgärder anger förslagsställaren dricksvattenlösningar 

som klarar hundraårsregn, skolor och äldreboenden som klarar fler tropiska 

dagar samt att informera fastighetsägare om deras eget ansvar vid 

översvämningar och skyfall. 

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de 

klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i 

framtiden. Det är nödvändigt att arbeta både med anpassning till 

klimatförändringar och med minskning av klimatpåverkande utsläpp. SMHI 

har med hjälp av klimatmodeller tagit fram en rad klimatanalyser och 

klimatindex som beskriver hur det framtida klimatet kommer att bli i Sverige. 

Länsstyrelsen samordnar klimatanpassningsarbetet på regional nivå. 

Kommunernas roll i arbetet omfattar flera viktiga verksamheter där en 

anpassning till ett förändrat klimat behöver göras. Kommunen ansvarar bland 

annat för att det finns fungerande vatten- och avloppsanläggningar, 

vårdanläggningar samt skolor och omsorg. Kommunen är dessutom 

myndighetsutövare enligt olika lagstiftningar och har t.ex. det totala ansvaret 

för granskning och godkännande inom den fysiska planeringen som 

översiktsplanering, detaljplanering samt vid bygglov. Kommunen har ett 

ansvar enligt plan- och bygglagen att ta hänsyn till klimatrisker vid planering 

av ny bebyggelse. Kommunernas krisberedskap och räddningstjänst är 

också viktiga funktioner i klimatanpassningsarbetet. 

De främsta riskerna med anledning av ett förändrat klimat kopplat till den 

kommunala sektorn handlar om översvämningsrisker från hav, sjöar och 

vattendrag samt frågor relaterade till vatten och avlopp, inklusive 

dagvattenhantering. Det är stora skillnader mellan hur olika kommuner 

påverkas av klimatförändringarna. I Nyköpings kommun har man kartlagt 

vilka typer av klimatförändringar och/eller extrema väderhändelser som 

kommunen kan komma att påverkas av. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

m � 



NYKOPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 71 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK17/581 

Kartläggningen visar att det handlar om stigande havsnivåer, förändrade 
flöden i sjöar och vattendrag (t.ex. ökad risk för översvämningar), ökad 
nederbörd (t.ex. skyfall), ökad temperatur (t.ex. värmeböljor, torka eller 
skogsbränder) samt ras, skred och erosion. Det är respektive förvaltning eller 
kommunalt bolag som ansvarar för genomförande av 
klimatanpassningsåtgärder inom sitt ansvarsområde. 

I linje med vad förslagsställaren framför jobbar Nyköpings kommun med 
klimatanpassning inom många verksamheter, på både strategisk och 
operativ nivå. 

Kommunen har ett stort ansvar att arbeta med klimatanpassning i den 
fysiska planeringen, vilket bland annat innebär att man undviker att planera 
bebyggelse i områden som riskerar att översvämmas. Mot bakgrund av 
prognoser för förändrade havsnivåer är den lägsta grundläggningsnivån för 
nybyggnation anpassad för att klara två meter högre havsnivåer jämfört med 
idag. Översvämningsrisker hanteras framförallt i samband med 
detaljplanering, vid ombyggnation av befintliga områden och vid 
nyanläggningar av VA-ledningar, och skyddsåtgärder för att motverka 
översvämningar anges/vidtas vid behov. Vid planering beaktas hela 
avrinningsområdet, inte bara det aktuella planområdet. 

Vid kommunala nyexploateringar förbereds bebyggelsen för förändrade 
flöden genom att till exempel höja byggnader från mark, höja fönster från 
marknivå samt genom att minska andelen hårdgjorda ytor. Ytterligare 
åtgärder som vidtas för klimatanpassning av kommunala lokaler som till 
exempel skolor och vård boenden är installation av kylanläggningar för att 
klara värmeböljor. Det sker även en vegetationsplanering på både befintliga 
och nyexploaterade ytor för att i högre utsträckning fylla behovet av 
skuggning under de varma sommarmånaderna. 

Räddning och säkerhet ansvarar för kommunens beredskapsplanering. De 
har en god krisberedskap för extrema väderhändelser som t.ex. skyfall och 
översvämning vilket hanteras inom det befintliga risk- och sårbarhetsarbetet. 
Kopplat till dricksvatten arbetar kommunen med yt- och grundvattenskydd 
enligt livsmedelsverkets riktlinjer för skydd av vatten, där bland annat 
klimataspekter vägs in. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 71 

Förslag 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK17/581 

Mot bakgrund av det arbete som Nyköpings kommun redan bedriver och 

även fortsättningsvis ämnar att bedriva inom det område som 

förslagsställaren påtalar, vilket inkluderar en rad åtgärder på både strategisk 

och operativ nivå, föreslås att medborgarförslaget bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 72 

Delegationsärenden 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/5 

Förteckning över beslut fattade på delegation av: 

Nr Från Innehåll 
1 Kommunstyrelsen Aterrapport till Socialstyrelsen om 

Kommunstyrelsens använda stimulansmedel för ökad 
ordförande bemanning inom äldreomsorgen 

2017 

2 Human Resources Tillsvidareanställning 
HR-Chef Systemförvaltare - HR System- och 

Process stöd 

3 Human Resources Tillsvidareanställning 
HR-Chef Systemförvaltare - HR System- och 

Process stöd 

Dnr 
KK17/81 :14 

KK17/5:328 

KK17/5:329 

4 Barn Utbildning Kultur - Tillsvidareanställning Rektor - KK18/5:11 
Divisionschef Nyköpings gymnasium 

- Tillsvidareanställning
Enhetschef - Nyköpings
gymnasium

- Tillsvidareanställning
Enhetschef - Kultur och
bibliotek

- Tillsvidareanställning
Modersmålslärare - Nyköpings
gymnasium

- Tillsvidareanställning Lärare
grundskolan senare år -
Nyköpings högstadium

5 Barn Utbildning Kultur Tillsvidareanställning KK18/5:12 
Verksamhetschef Modersmålsstödjare - Nyköpings 

kommun 

6 Barn Utbildning Kultur - Tillstånd för utlandsresa, Polen, KK18/5: 13
Divisionschef personal och elever -

Toleransprojektet 
- Tillstånd för utlandsresa, Polen,

personal och elever -
Toleransprojektet

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS§ 72 

7 Samhällsbyggnad 
Staben 

8 Samhällsbyggnad 
Staben 

9 Samhällsbyggnad 
Staben 

10 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens 
ordförande 

11 Räddning och 
säkerhet 
Säkerhetssamordnare 

12 Barn Utbildning Kultur 
Divisionschef 

Justerandes signatur 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/5 

Delegationsbeslut 
Inköp/Upphandling beslutade 
under januari 2018 enlig 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Delegationsbeslut Fastighets- och 
exploateringsfrågor beslutade 
under januari 2018 enligt 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Delegationsbeslut Skolskjuts 
beslutade under januari 2018 enligt 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Återrapport till Socialstyrelsen 
angående använda statsbidrag för 
stärkt bemanning inom den sociala 
barn- och ungdomsvården 2017 

- Beslut att bevilja
skadeståndsersättning -
Vattenskador i samband med 
nederbörd (KSK18/3) 

- Beslut att avslå
skadeståndsersättning - Skador
på staket (KSK17/79) 

- Beslut att bevilja
skadeståndsersättning - Skador
på egendom från nedfallen
julgirlang (KSK18/4)

- Beslut att bevilja
skadeståndsersättning - Skador
på egendom Östra Skolan
(KSK18/7)

- Beslut att bevilja
skadeståndsersättning - Skador
på egendom, förstörda kläder
(KSK18/8)

Tillstånd för utlandsresa till Malta, 2 
gymnasielärare - Erasmus 

Utdragsbestyrkande 

KK18/5:14 

KK18/5:15 

KK18/5:16 

KK17/80:16 

KK18/5:17 

KK18/5:18 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

KS§ 72 

13 Kommunikation 
Kommunikationschef 

14 Barn Utbildning Kultur 
Divisionschef 

15 Barn Utbildning Kultur 
Divisionschef 

16 Tekniska divisionen 
Divisionschef 

17 Räddning och 
Säkerhet 
Räddningschef 

Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/5 

Tillsvidareanställning Informatör -
Kommunservice Stadshuset 

Tillstånd för utlandsresa, England, 
London, flyginstruktör - Nyköpings 
gymnasium, Skavsta 

Tillstånd för utlandsresa, England, 
London, flyginstruktör - Nyköpings 
gymnasium, Skavsta 

- Tillsvidareanställning
Administrativ förvaltare -
Kommunfastigheter

- Tillsvidareanställning
Projektledare
Kommunfastigheter

- Tillsvidareanställning
Laboratorieingenjör
Nyköpings vatten

- Tillsvidareanställning
Byggprojektledare - Teknik

- Tillsvidareanställning
Enhetschef - Ekonomienheten

- Avtal om akut lyfthjälp
- Anställningsavtal RIB
- Anställningsavtal

Tidsbegränsad anställning
- Anställningsavtal RIB
- Egen uppsägning RIB

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KK18/5:19 

KK18/5:21 

KK18/5:22 

KK18/5:23 

KK18/5:24 



NYKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 73 

Anmälningsärenden 

Nr Från 
1 Sveriges Kommuner 

och Landsting 

2 Samhällsbyggnad 
Plan- och 
naturenheten 

3 Bygg- och 
tekniknämnden 

4 Utbildnings-, 
arbetsmarknads och 
integrationsnämnden 

5 Kultur- och 
fritidsnämnden 

6 Kultur- och 
fritidsnämnden 

7 Sveriges Kommuner 
och Landsting 

8 Kultur- och 
fritidsnämnden 

9 Miljönämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/2 

Innehåll 
Meddelande från SKL:s styrelse 
om överenskommelsen om stöd till 
jämställdhetsarbetet på lokal och 
regional nivå 2018-2020 

Samråd: Förslag till ny detaljplan 
för del av Glödlampan 15, Väster, 
Nyköping, Nyköpings kommun 

Protokollsutdrag BTN § 11 2018-
01-23 Sammanfattning av
genomförd internkontroll 2017 för
Bygg- och tekniknämnden
{BTN17/14)

Protokollsutdrag UAIN § 2 2018-
01-24 Verksamhetsberättelse 2017
(UAIN17/2)

Protokollsutdrag KFN § 2 2018-01-
31 Rapport avseende omfattning 
och inriktning av framtida 
ridanläggning (KFN18/9) 

Protokollsutdrag KFN § 4 2018-01-
31 Uppföljning av 
internkontrollplan 2017 (KFN17/7) 

Meddelande från SKL:s styrelse 
om överenskommelsen om stöd till 
jämställdhetsarbetet på lokal och 
regional nivå 2018-2020 

Protokollsutdrag KFN § 1 0 2018-
01-31 Verksamhetsberättelse för
Kultur- och fritidsnämnden
(KFN17/2)

Protokollsutdrag MN § 5 2018-02-
05 Uppföljning 3 av Internkontroll 
2017 för Miljönämnden (MN16/29) 

Utdragsbestyrk.ande 

Dnr 
Postlista 

Postlista 

KK17/4:17 

KK18/141 :1 

KK16/648: 12 

KK17/4:18 

KK18/2:3 

KK18/141:2 

KK17/4:19 



NYKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 73 

10 Vård- och 
omsorgsnämnden 

11 Miljönämnden 

12 Vård- och 
omsorgsnämnden 

13 Vård- och 
omsorgsnämnden 

14 Vård- och 
om sorgsnämnden 

15 Polismyndigheten 

16 Barn- och 
ungdomsnämnden 

17 Barn- och 
ungdomsnämnden 

18 Barn- och 
ungdomsnämnden 

19 Landstinget 
Sörmland 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-02-26 

Dnr KK18/2 

Protokollsutdrag VON § 7 2018-
02-01 lnternkontrollplan 2018
(VON18/31)
Verksamhetsberättelse 2017 för
Miljönämnden (MN18/5)

Protokollsutdrag VON § 9 2018-
02-01 Rapport från uppföljande
tillsyn på gruppbostaden
Björkgårdsvägen (VON17/50)

Protokollsutdrag VON § 1 O 2018-
02-01 Rapport från uppföljande
tillsyn på Mariebergsgårdens
demensenheter (VON17/50)

Protokollsutdrag VON § 5 2018-
02-01 Verksamhetsberättelse 2017
(VON18/29)

Avtal; Medborgarlöfte 2018 i 
Nyköpings kommun 

Protokollsutdrag BUN § 3 2018-02-
06 Sammanfattning av 
internkontroll 2017 (BUN17/32) 

Protokollsutdrag BUN § 5 2018-02-
06 Verksamhetsberättelse 2017 
(BUN17/2) 

Protokollsutdrag BUN § 4 2018-02-
06 lnternkontrollplan 2018 
(BUN17/92) 

Protokoll från sammanträde 
Gemensam Patientnämnd 2018-
02-06

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KK18/4:1 

KK18/141:3 

KK18/2:5 

KK18/2:6 

KK18/141 :4 

KK18/174:1 

KK17/4:20 

KK18/141 :5 

KK18/4:3 

KK18/18:1 




