
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Plats och tid 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Stadshuset, Sal B måndag 12 mars kl. 9:30-11:30, 13:30-14:30 

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) 
Nicklas Franzen (V) 
Anniola Nilsson (M) 
Martina Hallström (C) 
Marita Göransson (KO) 
Thom Zetterström (SO) 
Adele Bergentoft (M) tj.ers 

Carl-Åke Andersson (S) 
Marjo Gustafsson (S) 
Abdullahi Oubet Ali (S) 
Gunilla Andersson (S) 
Sofia Amloh (S) 
Karina Josevski (MP) 
Linn Jonsson (V) 
Johan Schenström (M) 
Eva Sjöström (M) § 74 
Kjell Johansson (C) 
Sofia Remnert (L) 
Malin Karlsson (SO) 

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende samt Anna Ulf Beställarkontoret 
§ 74, Glenn Andersson Division Social omsorg§ 74, Peter Knutsson Beställarchef§ 75-89,
Maria Fredriksson ekonomichef§ 75-89, Julia Zetterstrand tf chef division Barn Utbildning
Kultur§ 75-89, Tomas Wieslander kommunjurist§ 75-78, Moa Lindström praktikant
kommunledningskansliet § 75-89, Kent Nyman chef Tekniska divisionen§ 75-89.

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Paragrafer §§ 7 4-76, 
79-89

§§ 77-78 justerades
omedelbart

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

Organ 

Sammanträdesdatum 

Anslag uppsatt den 

Protokollet förvaras hos 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2018-03-12 

2018-03-16 

Sista dag för överklagande 

Datum för anslags nedtagande 

KommunledningskontoreUkansli 

...... 11.Y:!:.�.�····�························· 
Therese Larsson 

Utdragsbestyrkande 

2018-04-10 

2018-04-11 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Plats och tid 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Stadshuset, Sal B kl. 9:30-11:30, 13:30-14:30 

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) 
Nicklas Franzen (V) 
Anniola Nilsson (M) 
Martina Hallström (C) 
Marita Göransson (KO) 
Thom Zetterström (SO) 
Adele Bergentoft (M) tj_ers 

Carl-Åke Andersson (S) 
Marjo Gustafsson (S) 
Abdullahi Oubet Ali (S) 
Gunilla Andersson (S) 
Sofia Amloh (S) 
Karina Josevski (MP) 
Linn Jonsson (V) 
Johan Schenström (M) 
Eva Sjöström (M) § 74 
Kjell Johansson (C) 
Sofia Remnert (L) 
Malin Karlsson (SO) 

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende samt Anna Ulf Beställarkontoret 
§ 74, Glenn Andersson Division Social omsorg§ 74, Peter Knutsson Beställarchef§ 75-89,
Maria Fredriksson ekonomichef§ 75-89, Julia Zetterstrand chef division Barn Utbildning
Kultur§ 75-89, Tomas Wieslander kommunjurist§ 75-78, Moa Lindström praktikant
kommunledningskansliet § 75-89, Kent Nyman chef Tekniska divisionen§ 75-89_

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Omedelbar justering§§ 77-78 

Omedelbar justering 
paragrafer 77-78 

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-03-12 

Anslag uppsatt den 2018-03-12 

Sista dag för överklagande 

Datum för anslags nedtagande 

Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli 

Underskrift ----�---�--------------------------------
Therese Larsson 

Utdragsbestyrkande 

2018-04-05 

2018-04-06 



NYKOPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 74 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK18/13 

lnformationsförmiddag kl. 9.30-11.30 

Återrapport av Gästabudsåret 2017 
Ulf Westman, Näringslivsenheten, berättar om 18 månaders förberedelser 
inför Gästabudsåret och de större evenemangen som genomfördes under 
året. Rapporten "Så firades Gästabudsåret 2017' delas ut till 
kommunstyrelsen. Ulf Westman redovisar vad föreningar och arrangörer 
samt vad Nyköpingsbor och besökare tyckt om Gästabudsåret utifrån 
genomförda undersökningar. 

Arbetet kring nationella minoriteter 
Caroline Svensson, samordnare för nationella minoriteter, berättar om 
bakgrunden till detta arbete och informerar om de nationella minoriteter som 
finns i Sverige och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Caroline Svensson berättar om Nyköpings kommuns arbete, bl.a. de samråd 
som genomförs två gånger per år samt informationsspridning om nationella 
minoriteter och deras rättigheter. 

Användning av statligt bidrag för att låta ensamkommande ungdomar bo kvar 
i kommunen 
Gabriel Billing, Division Social omsorg, informerar att kommunen idag 
ansvarar för 90 ensamkommande barn och unga. De som får permanent 
uppehållstillstånd innan de fyller 18 år är kommunens fortsatta ansvar. 
Kommunen har fått ett tillfälligt bidrag för att även de som inte fått permanent 
uppehållstillstånd också ska kunna få vara i kommunens fortsatta ansvar. 
Det är upp till varje kommun att avgöra hur detta tillfälliga bidrag ska 
användas. Kommunen har gjort individuella bedömningar för att se om behov 
finns för fortsatt placering i det enskilda fallet. Det kan t.ex. gälla 
extraordinära omständigheter eller att få stanna i kommunens boenden efter 
sin 18-årsdag några dagar till några veckor. 

Utredning av försörjningsstöd 
Helena Persson och Victor Eriksson Gonzalez, Division Social omsorg, 
berättar om kartläggning som gjordes i oktober 2017 kring försörjningsstöd. 
Kartläggningen är genomförd på så vis att division Social omsorg analyserat 
aktuella ärenden i oktober 2017. I kartläggningen ingår 525 personer vilket är 
70 % av de personer som fick försörjningsstöd i oktober 2017. Helena 
Persson och Victor Eriksson Gonzalez redovisar en analys av resultatet och 
vilka utmaningar de ser i Nyköping i denna fråga, bl.a. bostadsproblematik 
och att stor del av målgruppen har svårt att komma ut i arbete. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

�\ 

KS § 74 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK18/13 

Arbetet inför dataskyddsförordningen (GDPR) 

Therese Larsson, kommunledningskansliet, informerar om 

dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj och det arbete som pågår 

inom det pågående koncernövergripande projektet. Kommunstyrelsen får 

kort information om vad som gäller för personuppgiftsansvariga då 

förordningen träder i kraft. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS§ 75 

I nformationsärenden 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK18/13, KK09/113 

Delrapport: Kungshagen- kontrollprogram och åtgärdsutredning med 

anledning av deponigaser (KK09/113) 

Karin Wesström, Mark och exploateringsenheten informerar om det uppdrag 

kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnad 2014-10-13 om kontrollprogram och 

åtgärdsutredning, samt handlingsplan för Kungshagen. Kommunstyrelsen får 

information om arbetet som genomförs, bl.a. provtagningar och Geokalkyl. 

Karin Wesström berättar om arbetet framöver kring föroreningar, 

översvämningar och hantering av fastigheter med mera. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 76 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK17/513 

Upphandling av kommungemensamt projektverktyg 

Inom Nyköpings kommun drivs projekt av både mindre och större karaktär 

och det finns en projektmodell som stödjer arbetet och därtill hörande 

dokumentmallar men det saknas ett kommungemensamt system som på ett 

systematiskt och professionellt sätt stöttar projektledare i sitt arbete och som 

också kan möjliggöra en helhetssyn på projekt i kommunen. 

Kommunen står inför eller är mitt uppe i ett antal stora projekt där behovet av 

ett projektverktyg är stort. Ostlänken och Resecentrum tillhör dessa men det 

finns också andra stora projekt som bedrivs inom olika verksamheter där 

byggprojekt inom Tekniska divisionen kan ges som exempel. 

Nyttor med ett gemensamt projektverktyg är bl.a. en samlad projektöversikt 

kategoriserad i program och portföljer som ger en överblick över pågående 

projekt, vilka övergripande mål de styr mot och en uppskattning av vilka 

resurser de drar från verksamheten samt att det ger stöd för alla 

medarbetare i projektet, interna och även externa. 

Tekniska divisionen och några andra verksamheter i kommunen använder 

idag Projectplace främst för sitt behov av delning av dokument med externa 

konsulter. I nuläget finns interna 56 och drygt 400 externa användare i 

kommunen med en driftkostnad av ca 580 tkr per år. Nuvarande avtal gäller 

till slutet av 2018. Att förlänga avtalet med Projectplace är i strid LoU varför 

en ny förnyad konkurrensutsättning måste göras. 

Upphandling och införande av ett projektverktyg sker under första delen av 

2018. Projektet omfattar både en teknisk del i form av IT-system och 

utveckling av en förvaltningsorganisation. 

Ett nytt kommungemensamt projektverktyg upphandlas som tjänst och 

beräknas att ha en årlig driftskostnad på ca 350 tkr och initial kostnad under 

2018 på ca 260 tkr för ev. optioner, uppsättning, införande av tjänst, 

utbildning och upprättande av förvaltningsorganisation inom 

kommunledningskansliet. 

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

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS§ 76 

Kommunstyrelsen beslutar 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK17/513 

att uppdra till kommunledningskansliet att upphandla ett kommungemensamt 

projektverktyg, 

att kommunledningskansliet återkommer till kommunstyrelsen för tilldelning 

av medel efter att upphandlingen är genomförd. 

Beslut till: 

Kommunledningskansliet 

Ekonomiavdelningen 

Projektledare Rolf Jonsson 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

KS§ 77 

Sam manträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK18/73 

Yttrande över remiss: Översiktsplan för Gnesta kommun 

Nyköpings kommun har mottagit remiss av samrådsförslag till översiktsplan 
för Gnesta kommun som ska ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen. 

Ärendet har beretts av Samhällsbyggnad. 

Sammanfattningsvis är planen väl genomarbetad och har en tydlig struktur. 
Nyköpings kommun yttrar sig främst om de mellankommunala frågor som tas 
upp i översiktsplanen samt de delar i den föreslagna utvecklingsstrategin 
som berör Nyköpings kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta yttrande över samrådsförslag till översiktsplan för Gnesta kommun, 
enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2018-02-19, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Beslut till: 
Samhällsbyggnad 
Gnesta kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

KS § 78 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK17/792 

Yttrande över revisionsrapport: Granskning av kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen har mottagit revisionsrapporten kring kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt. Den revisionella bedömningen är att kommunstyrelsens uppsikt 

delvis fungerar tillfredsställande med avseende på innehåll, omfattning och 

genomförande. Revisorerna framför bland annat att det inte är helt tydligt vad 

uppsikten består av. 

Ett förslag till yttrande över rubricerad revisionsrapport har tagits fram. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta yttrande över granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt, enligt 

bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2018-02-14, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Beslut till: 

Revisorerna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 79 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK17/179 

Återrapport: Åtgärdsvalsstudie östra infarten till Nyköping 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-06 att godkänna en avsiktsförklaring 
och finansiera Nyköpings kommuns del av åtgärdsvalstudien Östra infarten 
för genomförande tillsammans med Trafikverket. 

Åtgärdsvalsstudie för Östra infarten till Nyköping har nu genomförts, vilket 
bland annat omfattar trafikplats Påljungshage vid väg E4 och Lennings väg. 
Studien finns redovisad i sin helhet i rapporten Atgärdsva/studie östra 

infarten till Nyköping (SHB15/167) (TRV2017/14671) och har pekat ut ett 
åtgärdspaket om sex åtgärder med olika inriktning. Bland åtgärderna pekas 
på behov av fördjupning, genom en trafikanalys, för att peka ut de fysiska 
åtgärder som ger bäst effekt för vägnätet. 

En sammanfattning av åtgärdsvalstudien återfinns i tjänsteskrivelse daterad 
2018-02-21. 

Förslag 
Åtgärdsvalsstudien pekar på behov av fortsatt utredning för att peka ut vilka 
fysiska åtgärder som ska vidtas i det aktuella vägnätet. Det föreslås ske i den 
målstyrda trafikanalys som föreslagits i åtgärdsvalsstudien och som ska 
kunna hantera olika typer av lösningar och bästa lösning för trafiksystemet i 
området. Den avser såväl kommunalt som statligt vägnät. 

Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen ser dock behov av en analys i 
något större omfattning än det som pekats ut i åtgärdsvalsstudien. Det är 
dessutom en fördel om analyserna kan genomföras samtidigt för att se en 
helhet samt att det är ekonomiskt fördelaktigt. Anledningarna är främst 
utvecklingen av Påljungshage samt effekter av ny bebyggelse i lsaksdal och 
Stenkulla, vilket medför behov av att inkludera Lennings väg och Trosavägen 
i analysen. Därtill föreslås även att effekterna av en ny Trafikplats Sjösa 
prövas, vilket kopplas till kommande arbete med ny översiktsplan. 

Föreslagna åtgärder som följer av analysen kan sedan läggas till 
investeringsplanen för infrastruktur. 

För detta ändamål föreslår Samhällbyggnad att 400 tkr tilldelas dem för 
trafikanalysens genomförande för att fullfölja åtgärdsvalsstudien. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 79 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK17/179 

Christian Udin, Samhällbyggnad, föredrar ärendet inför kommunstyrelsen 
och besvarar frågor. 

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

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna återrapport om åtgärdsvalsstudie östra infarten till Nyköping, 

att uppdra åt Samhällsbyggnad att genomföra trafikanalys för östra infarten 

till Nyköping, samt 

att anvisa 400 tkr till Samhällsbyggnad från kommunstyrelsens ofördelade 

medel för genomförandet av trafikanalysen. 

Beslut till: 

Samhällsbyggnad 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska divisionen 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS §80 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK17/570 

Projektering av ny förskola vid Träffen, Nyköping 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-28 att uppdra åt Tekniska divisionen 
att genomföra en förstudie för en ny förskola i de nordöstra delarna (NÖ) av 
Nyköping. 

Förstudien ska ge förslag på placering av ny förskola med den infrastruktur 
som krävs samt vilka investeringsbehov som föreligger för att kunna bygga 
en ny förskola. Förstudien ska även belysa hur förskolebeståndet i NÖ 
området ska användas. 

Parallellt med detta uppdrag så har Tekniska divisionen i uppdrag att ta fram 
en förstudie för skola och förskola i Oppeby. I detta uppdrag ingår även att ta 
fram en konceptförskola för framtida utbyggnad av förskolor i Nyköpings 
kommun, vilken också omfattar den föreslagna byggnationen vid Träffen. 

En förstudie har nu genomförts vilken visar att det finns ett stort och 
omedelbart behov av att utöka kapaciteten av förskoleplatser i NÖ området. 
Förstudien rekommenderar därför en omgående fortsättning med 
projektering av en ny förskola för 150 barn med placering på det redan 
detaljplanerade området Träffen. 

Thomas Nygård, Tekniska divisionen, föredrar ärendet inför 
kommunstyrelsen. 

Anna af Sillen (M) yrkar avslag till framskrivet förslag. Martina Hallström (C), 
Marita Göransson (KO), Anniola Nilsson (M) och Adele Bergentoft (M) 
ansluter sig till Anna af Sillens avslagsyrkande. 

Sofia Remnert (L), Johan Schenström (M) och Kjell Johansson (C) lämnar ett 
särskilt yttrande. 

Julia Zetterstrand, tf chef division Barn Utbildning Kultur, besvarar frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Urban Granström (S). 

Efter kommunstyrelsens godkännande ställer ordföranden proposition på 
framskrivet förslag mot Anna af Sillens (M) med fleras avslagsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 80 

Kommunstyrelsen beslutar 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK17/570 

att godkänna förstudierapporten och därmed anse uppdraget 

återrapporterat, 

att ge Tekniska divisionen i uppdrag att projektera och upphandla en ny 

förskola med 150 platser vid Träffen, 

att anvisa 7 mnkr till Tekniska divisionen ur Kommunstyrelsens ofördelade 

investeringsmedel för projektering och upphandling, 

att Tekniska divisionen, efter genomförd upphandling, återkommer till 

Kommunstyrelsen med en anbudsbaserad kalkyl för beslut om 

genomförande. 

Anna af Sillen (M), Martina Hallström (C), Marita Göransson (KD), Anniola 

Nilsson (M) och Adele Bergentoft (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilagor KS § 80: Skriftlig reservation och särskilt yttrande 

Beslut till: 

Tekniska divisionen 

Samhällsbyggnad 

Division Barn Utbildning Kultur 

Ekonomi 

Utdragsbestyrkande 



Bil. KS § 80 

KS 180312 

Skriftlig reservation 

Projektering av ny förskola vid Träffen 17/570 

Vi anser att beslutet om nybyggnation av skolor ska ske utifrån en långsiktig strategi 
för hur skolan ska utvecklas och hur skollokaler ska byggas och komma på plats där 
såväl byggnation i kommunal regi som samarbete med fristående skolor bör beaktas. 

Förskolorna i området är i stort behov av upprustning, men det beslut som nu ligger 
på kommunstyrelsens bord innebär att kommunen bygger en stor förskola och det är 
en utveckling som Alliansen vänder sig emot. Istället för den centraliseringspolitik och 
den satsning på stora skolenheter som präglar majoritetens skolpolitik vill Alliansen 
se ett tydligare fokus på barnperspektivet liksom på fördelarna med mindre förskolor 
och skolor spridda över kommunen. Det skapar en bättre miljö för barnen och ett 
större utbud av olika skolor stärker även föräldrars möjlighet att hitta en förskola som 
passar just deras barn. 



Bil. KS § 80 

KS 180312 

Särskilt yttrande 

Projektering av ny förskola vid Träffen 17/570 

Vi anser att beslutet om nybyggnation av skolor ska ske utifrån en långsiktig strategi 
för hur skolan ska utvecklas och hur skollokaler ska byggas och komma på plats där 
såväl byggnation i kommunal regi som samarbete med fristående skolor bör beaktas. 

Förskolorna i området är i stort behov av upprustning, men det beslut som nu ligger 
på kommunstyrelsens bord innebär att kommunen bygger en stor förskola och det är 
en utveckling som Alliansen vänder sig emot. Istället för den centraliseringspolitik och 
den satsning på stora skolenheter som präglar majoritetens skolpolitik vill Alliansen 
se ett tydligare fokus på barnperspektivet liksom på fördelarna med mindre förskolor 
och skolor spridda över kommunen. Det skapar en bättre miljö för barnen och ett 
större utbud av olika skolor stärker även föräldrars möjlighet att hitta en förskola som 
passar just deras barn. 

Johan Schenström (M) 

-
Liberalerna 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

KS § 81 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK18/221 

Optionsavtal med Enviro Studentbostäder AB för del av fastighet 

Högbrunn 1 :5, Hemgården 

Enviro Studentbostäder AB är moderbolag i en koncern som omfattar bolag 

verksamma inom olika delar av fastighetssektorn, bl.a. inom industrilokaler 

med för uthyrning till både till större och mindre verksamheter. Enviro har 

idag inte verksamhet i Nyköping men har sedan en tid visat intresse om att 

etablera sin verksamhet här då de ser positivt på Nyköpings tillväxt och 

framtid. 

Efter diskussioner har Enviro uttryckt önskemål om att få köpa en fastighet i 

Hemgårdens verksamhetsområde. Den blivande fastigheten som Enviro är 

intresserad av (se kartbild i tjänsteskrivelse) är ca 24 500 kvm och ligger 

inom det blivande kvarteret Goliath i nordvästra delen av Hemgården. 

Enviro har idag inte klart med hyresgäster utan bolaget letar aktivt efter 

företag som kan vara lämpliga hyresgäster i detta verksamhetsområde. 

Mark- och Exploateringsenheten har tillsammans med Enviro 

Studentbostäder AB tagit fram ett förslag till optionsavtal vilket föreslås 

godkännas. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna optionsavtalet med Enviro Studentbostäder AB, enligt bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08. 

Beslut till: 

Enviro Studenbostäder Ab 

Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

� � 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 82 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK18/222 

Fortsätt exploatering i Arnö Västra företagspark, kvarteret Bilen 

Inom Arnö Västra företagspark finns mark till salu, planlagd för etablering av 

industriverksam heter. 

Mark- och exploateringsenheten säljer nu del av fastigheten Arnö 1 :3, kv. 

Bilen. Bergmassor behöver flyttas bort från tomten inför tillträdet. Massorna 

ska sprängas och krossas och används inom kvarteret för förberedande 

markarbete. Beräknad kostnad för hantering av bergmassor är ca 1 mnkr. 

För att möjliggöra vidare försäljning av verksamhetsmark behöver en 

fortsättning av Bilvägen samt del av Pedalvägen byggas, markerade rött 

respektive grönt i bilaga 1 till tjänsteskrivelse. Beräknad kostnad för 

kompletterande projektering och förberedande exploateringsarbete är ca 1 

mnkr. 

Beräknad total kostnad för fortsätt exploateringsarbete inklusive 

byggnationen av väg i kv Bilen uppgår till ca 12 mnkr. 

Kalkylerad intäkt för området är ca 20 mnkr baserat på försäljning av ca 50 

000 m2 verksamhetsmark i kv Bilen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Samhäl!sbyggnad, Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att 

fortsätta exploateringen i kv Bilen, i form av markarbete samt projektering av 

vägar, samt 

att kostnader och intäkter för exploatering tillförs exploateringsområdet för 

Arnö Västra verksamhetsområde. 

Beslut till: 

Samhällsbyggnad 

Ekonomiavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

KS § 83 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK18/191 

Uppdrag om utredning av förutsättningar för systematiskt 

jämställdhetsarbete i Nyköpings kommun 

I Sverige är jämställdhet mellan kvinnor och män ett tydligt politiskt mål och 

statsrättslig norm. 2006 antogs ett antal jämställdhetspolitiska mål utifrån 

propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv - nya mål i 

jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155). I november 2016 överlämnade 

regeringen skrivelsen Makt, mål och myndighet - en feministisk politik för en 

jämställd framtid (Skr. 2016/17: 10) till riksdagen. Det övergripande målet för 

svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att 

forma samhället och sina egna liv, till vilket sex jämställdhetspolitiska delmål 

är knutna, varav två tillkom 2016. 

Strategin för att nå målen för svensk jämställdhetspolitik är 

jämställdhetsintegrering, en strategi som anammats av flertalet svenska 

kommuner, regionala aktörer och myndigheter. Jämställdhetsintegrering 

innebär förenklat att kvalitetssäkra och effektivisera all verksamhet riktat till 

medborgare utifrån perspektiv som likvärdighet i service och resursfördelning 

(extern jämställdhet) samt kvalitetssäkra arbetsplatser i syfte att de ska vara 

jämställda och icke-diskriminerade (intern jämställdhet). Jämställdhets

integrering ska genomsyra alla nivåer i det ordinarie arbetet, och därmed 

ingå i all politik som påverkar människors villkor. 

Att sätta mål och följa upp resultat är ett av de främsta verktygen 

förtroendevalda har för att styra en organisation. Målstyrningsprocessen ger 

information om kvalitet samt vad som behöver utvecklas och förbättras. 

Målen för Nyköpings kommun anges i vision 2030 och fem prioriterade 

målområden. Avseende jämställdhet anges inom målområde kommunal 

organisation hur kommunen är ett föredöme som arbetsgivare gällande 

mångfald, jämställdhet och integration, vilket förtydligas i Nyköpings 

personalpolicy. 

För målområde social sammanhållning anges att Nyköping erbjuder ett rikt 

kultur- och fritidsliv, där alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet 

oavsett ålder, kön, etnicitet och funktionsnedsättning, sexuell läggning och 

religion. Målstyrningen för kommunens externa jämställdhetsarbete är 

därmed inte att betrakta som tydlig i vision och kommunövergripande 

styrande dokument. Verksamhetsuppföljning, analys av måluppfyllelse och 

förbättringsarbete utifrån jämställdhetsperspektiv riskerar därmed att bli 

diversifierad i organisationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

� � 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS §83 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK18/191 

Jämställdhet är en integrerad del av det kommunala uppdraget. Alla invånare 

har rätt att få del av likvärdig kommunal service oavsett kön. Det är därmed 

en fråga nära relaterad till kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

Kvalitetsarbetet i Nyköpings kommun fokuserar på kvalitet utifrån de behov 

som medborgaren har, i linje med de krav som stipuleras i politiska beslut, 

lagar och förordningar och för att identifiera förbättringsområden används 

kvalitetssystemet. Utan tydlig målstyrning är det dock inte förpliktigande på 

kommunövergripande nivå att följa upp och genomlysa resultat utifrån 

jämställdhetsperspektiv, även om möjligheten finns integrerad i delar av 

kvalitetssystemet. 

Inom ramen för kommunens arbete för extern jämställdhet initierades 2015 

ett arbete med att ta fram ett förslag till jämställdhetsstrategi och 

arbetsmodell för jämställdhetsarbetet i Nyköpings kommun. Det framkom 

dock att ambitionen för kommunens jämställdhetsarbete inte låg fullt i linje 

med det förslag som lades fram, utan en riktning efterfrågades som antog ett 

perspektiv med fokus på systematik och långsiktig effekt i ordinarie 

verksam heter. 

I syfte att återuppta utvecklingsarbetet på jämställdhetsområdet finns behov 

att utreda vilka förutsättningar och handlingsalternativ som finns för 

Nyköpings kommun att ta nästa steg i jämställdhetsarbetet. Riktningen tar 

fokus på systematiskt arbete och långsiktiga effekter som kan bidra till högre 

kvalitet i kommunernas verksamhet genom att säkerställa likvärdig service till 

invånarna oavsett kön, liksom kvinnors respektive mäns villkor och 

förhållanden i den egna organisationen utifrån ett arbetsgivarperspektiv. 

Mot bakgrund av iakttagelser av hur kommunen arbetar med jämställdhet 

och i relation till den politiska ambitionen att växla upp arbetet, föreslås att ett 

tudelat utredningsuppdrag genomförs i syfte att inventera förutsättningar 

samt identifiera handlingsalternativ för hur Nyköpings kommun långsiktigt 

kan stärka jämställdhetsarbetet utifrån perspektiven intern och extern 

jämställdhet. 

Utredning med riktning extern jämställdhet föreslås omfatta följande: 

Kartläggning/inventering av hur kommunen i delar och som helhet 

arbetar med extern jämställdhet samt på vilket sätt arbetet följs upp 

och används i syfte att säkerställa likvärdig service till medborgare 

oavsett kön 

Identifiering av handlingsalternativ för att stärka och systematisera 

kommunens externa jämställdhetsarbete 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 83 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK18/191 

- Analys av handlingsalternativ, samt identifiering av förutsättningar för
genomförande

Utredning med riktning intern jämställdhet föreslås omfatta följande: 
- Översyn av metoder vid rekryteringsprocessens urvals- och

intervjufas i syfte att försöka få ökad jämställdhet så väl vid
arbetsplats som inom yrkesgrupp inom kommunen

- Analys av utbildningsbehov inom funktionen HR och Kommunikation i
syfte att öka kunskapen om språkets betydelse i annonsering och
marknadsföring inom kompetensförsörjningsområdet, för att nå fler av
underrepresenterat kön

- Analys av handlingsalternativ för att mäta och öka det aktiva
deltagandet och möjlighet för medarbetare till dialog vid APT utifrån
ett jämställdhetsperspektiv samt förslag på genomförande

Utredningarna föreslås återrapporteras till kommunstyrelsen senast i 
september 2018. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår ordföranden att den fjärde att
satsen i framskrivet förslag kompletteras med följande i kursiv stil: "att utse 
Sofia Amloh (S) till sammankallande för politisk styrgrupp med sju ledamöter 

för utredningarna." 

Anna af Sillen (M) yrkar i första hand att kommunstyrelsens utskott för miljö 
och social sammanhållning utses till politisk styrgrupp. I andra hand yrkar 
Anna af Sillen (M) på en ändring av den fjärde att-satsen på så vis att alla 
partier ska vara representerade i styrgruppen. Martina Hallström (C), Marita 
Göransson (KO), Anniola Nilsson (M) och Adele Bergentoft (M) ansluter sig 
till Anna af Sillens (M) yrkanden. 

Inlägg i ärendet görs av Sofia Remnert (L) och Malin Hagerström (MP). 

Efter kommunstyrelsens godkännande ställer ordföranden proposition på om 
Anna af Sillens (M) med fleras yrkande att kommunstyrelsens utskott för 
miljö och social sammanhållning utses till politisk styrgrupp ska bifallas eller 
avslås och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

KS §83 Dnr KK18/191 

Ordföranden ställer därefter proposition på den fjärde attsatsen i framskrivet 

förslag med ovan komplettering mot Anna af Sillens (M) med fleras 

ändringsyrkande att alla partier ska vara representerade i styrgruppen och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. 

Slutligen finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut 

avseende de tre första attsatserna och att kommunstyrelsen därmed beslutar 

enligt det framskrivna förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt kommunledningskansliet att genomföra utredning med riktning 

extern jämställdhet i enlighet med förslag ovan, 

att uppdra åt HR att genomföra utredning med riktning intern jämställdhet i 

enlighet med förslag ovan, 

att utredningarna återrapporteras till kommunstyrelsen i september 2018, 

samt 

att utse Sofia Amloh (S) till sammankallande för politisk styrgrupp med sju 

ledamöter för utredningarna. 

Anna af Sillen (M), Martina Hallström (C), Marita Göransson (KO), Anniola 

Nilsson (M) och Adele Bergentoft (M) reserverar sig mot besluten att avslå 

deras yrkanden. 

Beslut till: 

lnga-Lill Claesson, förtroendemannaregistret 

Kommunledningskansliet 

HR-avdelningen 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 84 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK17/87 

Återrapportering med anledning av medborgarförslag att utreda 
färdtjänsttaxan 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-28 att bifalla ett medborgarförslag om 

att utreda möjligheterna att ändra taxan för färdtjänst. Förslaget motiverades 

med att taxan bör motsvara nivåerna i grannkommunerna. Ett uppdrag gavs 

till Vård- och omsorgsnämnden att se över taxan för färdtjänst i samråd med 

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 

Vård- och omsorgsnämnden framför i sin återrapport att en sammanställning 

över taxorna för färdtjänst i de olika kommunerna i Sörmland har gjorts, 

vilken visar att taxan ser väldigt olika ut. Om Nyköpings kommun skulle 

ändra taxan för att det ska vara mindre skillnad gentemot t.ex. Gnesta 

kommun kommer skillnader mot andra kommuner att kvarstå. Bedömningen 

är därmed att det inte är lämpligt att i dagsläget gå vidare med en förändring 

av Nyköpings kommuns taxa utan att ett större arbete görs. Sörmlands 

kollektivtrafikmyndighet har framfört att de ser fördelar med att arbeta vidare 

för en gemensam översyn av taxorna i hela länet. 

Framöver bedöms det därmed som mer lämpligt att diskutera vidare inom 

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och att för närvarande inte vidta 

ytterligare åtgärder inom Nyköpings kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anse Vård- och omsorgsnämndens uppdrag återrapporterat. 

Beslut till: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Förslagsställaren 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 85 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK17/69 

Svar på medborgarförslag att rusta upp väg och förbättra 

parkeringsmöjligheter på "Arena Ekensberg" vid Nyköpings OK's 

klubbstuga 

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 

2017-02-14 av Mikael Guttke. Förslagsställaren förordar en upprustning av 

tillfartsvägen till Nyköpings Orienteringsklubbs stuga vid Ekensberg, samt en 

utbyggnad av parkeringsplatsen vid densamma. Förslaget motiveras med att 

stugan är välbesökt, framför allt i vintertid då många Nyköpingsbor åker 

skidor eller pulka i området. Parkeringsmöjligheterna är enligt 

förslagsställaren vid dessa tillfällen dåliga, och trafiksäkerheten på 

tillfartsvägen bristande. 

Att medborgarna har god tillgång till natur och motionsmöjligheter är viktigt 

för Nyköpings kommun. Skid- och pulkaåkningen är exempel på den viktiga 

funktion som naturen kan ha för motion och folkhälsa. Med anledning av 

detta vill Nyköpings kommun förenkla motionering vid Nyköpings 

Orienteringsklubbs klubbstuga, genom att se till att tillfarten till och 

parkeringen vid Ekensberg är behovsenliga. 

Kultur- och fritidsnämnden har lämnat ett yttrande avseende 

medborgarförslaget, i vilket det framgår att föreslagna åtgärder är planerade 

att ske under 2017. Enligt uppgift har Tekniska divisionen i september och 

oktober 2017 utvidgat parkeringsytan, i enlighet med orienteringsklubbens 

önskemål, och upprustat tillfartsvägen. 

Förslag 

Med anledning av att de föreslagna åtgärderna har genomförts under hösten 

2017 i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens yttrande rekommenderar 

Kommunledningskansliet bifall till medborgarförslaget, då 

medborgarförslaget är att betrakta som uppfyllt. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat. 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS §85 

Beslut till: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Förslagsställaren 

KF för anmälan 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK17/69 

Utdragsbestyrkande 



NYKOPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

KS§86 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK17/565 

Svar på medborgarförslag att anordna ställplatser för husbilar utmed 

Gert Fredrikssons väg 

Rubricerat medborgarförslag väcktes av Susanne Englund vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-12. Förslagsställaren anför att 

kommunen ska anordna ställplatser för husbilar genom att lägga dit packat 

grus samt uppmärkning av platser genom nedsänkt gatsten. Förslaget 

motiveras med att behovet av ställplatser är stort i Nyköping, och att 

efterfrågan ökar år efter år. Den nya ställplatsen kan förbättras med ett 

servicehus med dusch och toalett, eller så kan det hänvisas till det befintliga 

ställplatsområdet i Spelhagen för dessa funktioner. 

Nyköpings kommun håller med förslagsställaren om att kapaciteten på lång 

sikt behöver utökas vad gäller ställplatser för husbilar. Dessutom kommer de 

befintliga ställplatserna i Spelhagen eventuellt att behöva flyttas, som en följd 

av den utveckling som sker i området i och med projektet Västra Hamnsidan. 

Den nionde oktober 2017 beslutade kommunstyrelsen därför att uppdra åt 

Samhällsbyggnad att ta fram ett förslag till handlingsplan för Stadsfjärden 

gällande småbåtshamnar och ställplatser för husbilar. Med fördel kan dessa 

två typer av platser ligga intill varandra för att samordna servicefunktioner. I 

och med att småbåtshamnen och ställplatserna rekommenderas att 

kombineras, utreds ställplatser längs med Stadsfjärden. Den plats som 

förslagsställaren avser ingår i det område som utredningen fått tilldelat. Se 

figuren i tjänsteskrivelse för en bättre bild av området som är aktuellt för 

utredningen. 

Förslag 

Det finns ett behov av att se över utbudet av ställplatser för husbilar i 

Nyköping, och samhällsbyggnadsenheten har fått i uppdrag att föreslå en 

handlingsplan gällande möjliga lokaliseringar av sådana i anknytning till 

eventuella småbåtshamnar. Med anledning av att den utredningen redan 

pågår, är det inte aktuellt för kommunstyrelsen att besluta i enlighet med vad 

förslagsställaren anför. Av den anledningen rekommenderar 

kommunledningskansliet avslag på medborgarförslaget, samt att det 

översänds till Samhällsbyggnadsavdelningen för kännedom. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 86 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK17/565 

att översända det till Samhällsbyggnad för kännedom, samt 

att därmed anse det besvarat. 

Beslut till: 

Samhällsbyggnad inkl. medborgarförslag 

Förslagsställaren 

KF för anmälan 

� t 
Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

KS §87 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK17/566 

Svar på medborgarförslag att anlägga en cykel- och gångväg mellan 

Stensborg och Söra 

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 

2017-09-12 av Linn Hyttbro. Förslagsställaren anför att kommunen ska 

investera i en gång- och cykelväg från Oxbacken och Stensborg längs med 

Runtunavägen ut till Söra. Förslaget motiveras med att det är många, inte 

minst barn och ungdomar, som promenerar eller cyklar till Söra. På grund av 

höga hastigheter i trafiken samt smala vägrenar anser förslagsställaren att 

trafiksituationen för fotgängare och cyklister är osäker på sträckan. 

Underlag har inhämtats av Bygg- och tekniknämnden 2017-11-21. 

Det ska vara lätt för Nyköpings medborgare att göra miljövänliga och 

hälsosamma val i vardagen, det slås fast i kommunens vision för 2030. En 

viktig del för att uppnå detta är att arbeta för att medborgare upplever det 

som lätt att resa med cykel, inte minst i resor till arbete och skola. Därför 

arbetar kommunen kontinuerligt med att bygga ut och underhålla cykelväg 

längs kommunens vägar. 

Den avsedda sträckan är dock väg som kommunen inte väghåller, utan det 

är främst statens genom trafikverkets väg. Det är således inte primärt 

kommunens uppgift att till exempel tillse säkerhet för gång- och 

cykeltrafikanter längs denna. Trafikverket förhandlar med regionförbundet 

Sörmland, som utgörs av samtliga Södermanländska kommuner och 

landstinget, om vilka sträckor längs statliga vägar som ska prioriteras 

gällande utbyggnad av cykelväg. Denna prioritering finns fastslagen i 

styrdokumentet Regional cykelstrategi för Sörmland, som återfinns på 

regionförbundets hemsida. Sträckor som många använder för arbets- eller 

skolpendling har högt värde i denna prioritering. Tre av de sträckor som 

prioriterats återfinns i Nyköpings kommun: 1) Nyköping-Skavsta, 2) 

Nyköping-Oxelösund samt 3) Nyköping-Enstaberga. 

Bygg- och tekniknämnden, som yttrat sig i ärendet, håller med 

förslagsställaren om att sträckan skulle behöva säkerhetsbyggande åtgärder. 

Dock konstaterar nämnden att det finns många sådana sträckor i Nyköpings 

kommun, och att den avsedda sträckan inte ska prioriteras över andra 

sträckor. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 87 

Förslag 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK17/566 

Nyköpings kommuns medborgare ska uppleva det enkelt att välja cykeln 

som färdmedel, varför kommunen kontinuerligt arbetar för att bygga ut och 

underhålla cykelväg på olika sträckor. Den avsedda sträckan ligger dock inte 

längs kommunal väg, och det är således inte kommunens ansvar att tillse 

säkerheten på denna. I den prioritering av cykelväg som regionförbundet 

Sörmland gjort tillsammans med Trafikverket är sträckan inte ansedd som 

prioriterad över andra. Därför rekommenderar kommunledningskansliet 

avslag på medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget, samt 

att därmed anse det besvarat. 

Beslut till: 

Bygg- och tekniknämnden 

Förslagsställaren 

KF för anmälan 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 88 

Delegationsärenden 

Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK18/5 

Förteckning över beslut fattade på delegation av: 

Nr Från 
1 Juridik 

Kommunjurist 

2 Ekonomiavdelningen 
Ekonomichef 

Innehåll Dnr 
Tillstyrkande av antagande till KK18/8:3 
allmänna hemvärnet (KK18/8:2) 

- Avskrivning av fordringar KK18/7 4:2 
med 157 268 kronor
avseende DSO vårdavgifter

- Avskrivning av fordringar
med 24 360 kronor
avseende DSO
ströfakturering samt
öppenvårdsavgifter

- Avskrivning av fordringar
med 36 605 kronor
avseende DSO Placeringar

3 Kommunledningskontoret - Tillsvidareanställning VD KK18/5:25 
Kommundirektör Nyköpings Vattenkraft AB 

4 Barn Utbildning Kultur 
Divisionschef 

5 Ekonomiavdelningen 
Ekonomichef 

6 Ekonomiavdelningen 
Ekonomichef 

- Tillsvidareanställning
Projektledare
Gästabudsstaden

- Tillstånd för utlandsresa, KK18/5:26 
Italien, Elever och lärare åk
3 Nyköpings gymnasium -
Språkresa

- Tillstånd för utlandsresa,
Italien, Elever och lärare åk
2 Nyköpings gymnasium -
Historieresa

- Delegationsbeslut om att KK18/5:27 
Lena Rosen är Tf.
ekonomichef under tiden 19-
22 februari 2018

- Delegationsbeslut om att
Emelie Nylund är Tf.
ekonomichef under tiden 26
februari-2 mars 2018

Tillsvidareanställning Inköps- KK18/5:28 
och Upphandlingschef - Inköps-
och Upphandlingsavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



NYKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 88 

7 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens 
ordförande 

8 Upphandlingsenheten 
Upphandlingschef 

9 Juridik 
Kommunjurist 

10 Barn Utbildning Kultur 
Tf. Divisionschef 

11 Juridik 
Kommunjurist 

Kommunstyrelsen beslutar 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK18/5 

Resa till Tyskland 20-24 mars 
för Kommunfullmäktiges 
ordförand i samverkan med 
Leader Sörmlandskusten 

I samband med genomförd 
upphandling har 
tilldelningsbeslut tecknats 
avseende Städentreprenad 
5:SA. 

Tillstyrkande av antagande till 
allmänna hemvärnet (KK18/8: 1) 

Beslut om tillstånd för 
utlandsresa, Lärare Nyköpings 
gymnasium, Kulturresa 
(BOU18/13:8) 

Tillstyrkande av antagande till 
allmänna hemvärnet (KK18/8:4, 
KK18/8:5) 

att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

� � 

KK18/5:30 

KK17/853:9 

KK18/8:6 

KK18/5:31 

KK18/8:7 



NYKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 89 

Anmälningsärenden 

Nr Från 
1 Strategi- och 

projektenheten 
Miljöstrateg 

2 Regionförbundet 
Sörmland 

3 Socialnämnden 

4 Socialnämnden 

5 Socialnämnden 

6 Samhällsbyggnad 
Plan- och 
naturenheten 

7 Nyköping-
Oxelösunds 
Vattenverksförbund 

8 Samhällsbyggnad 
Plan- och 
naturenheten 

9 Samhällsbyggnad 
Plan- och 
naturenheten 

10 Samhällsbyggnad 
Strategienheten 

11 Samhällsbyggnad 
Strategien het en 

Justerandes signatur 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK18/2 

Innehåll 
Aterrapportering av evenemang för 
grön omställning 2017 

Protokoll från sammanträde i 
Regionstyrelsen 2018-02-08 

Protokollsutdrag SN § 5 2018-02-
08 Rapportering av genomförd 
internkontroll 2017 

Protokollsutdrag SN § 6 2018-02-
08 lnternkontrollplan 2018 

Protokollsutdrag SN § 3 2018-02-
08 Verksamhetsberättelse 2017 

Lagakraftbevis: Detaljplan för 
Bälinge-Oppeby 1 :9 m.fl. Lästringe, 
Nyköpings kommun 

Protokoll från sammanträde i 
Direktionen NOVF 2018-02-08 

Underrättelse om granskning: 
Förslag till ändrad detaljplan för 
Anderbäck 11 :11, Svalsta, 
Nyköpings kommun 

Underrättelse om granskning: 
Förslag till ändring av detaljplan för 
del av Sjösa 1 :2, 
Malmbryggshagen, Nyköping, 
Nyköpings kommun 

Näringslivsrapport: Med ett särskilt 
kapitel om byggbranschen 

Rapport: Befolkningsutvecklingen 
Kvartal 4 2017 

Utdragsbestyrkande 

Dnr 
KK16/859:6 

KK18/19:1 

KK17/4:21 

KK18/4:4 

KK18/141:6 

Postlista 

KK18/12:1 

Postlista 

Postlista 

KK18/2:9 

KK18/2:10 



NYKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 89 

Kommunstyrelsen beslutar 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Dnr KK18/2 

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

� � 




