


NYKOPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid 

Sammanträdesdatum 
2018-04-23 

Stadshuset, Sal B måndag 23 april 2018 kl. 13:30-16:35 

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) 
Nicklas Franzen (V) 
Petter Söderblom (M) 
Anniola Nilsson (M) 
Martina Hallström (C) 
Marita Göransson (KO) 
Thom Zetterström (SO) 

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

Julia Zetterstrand tf divisionschef Barn Utbildning Kultur, Marianne Giegold enhetschef 
ekonomi Barn Utbildning Kultur, Birgitta Harvyl administrativ chef division Social omsorg, 
Anna Hesselgren funktionschef Räddning och säkerhet, Mikael Karlsson Fastighetschef 
Tekniska divisionen, Maria Fredriksson ekonomichef, Fredrik Dahlin enhetschef ekonomi 
division Social omsorg, Palaemona Mömer Kommunikationschef, Anna-Karin Lindblad 
Kanslichef, Maria Karlsson Näringslivschef, Stefan Heinebäck, divisionschef Social omsorg, 
Peter Knutsson Beställarchef, Carina Bark verksamhetschef division Social omsorg, 
Christian Hårleman nämndansvarig tjänsteman, Jennie Vellner nämndansvarig tjänsteman, 
Madeleine Fälleskog HR-chef, Erik Carlgren Kommundirektör, Anna Selander 
Samhällsbyggnadschef, Kent Nyman divisionschef Tekniska, Christian Udin 
Samhällsbyggnad, Mats Dryselius strateg kommunledningskontoret. 

Sekreterare ·--�·-····�--- Paragrafer§§139-140
�a fo Svens o

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 
Omedelbart justerade§§ 139-140 

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

Organ 

Sammanträdesdatum 

Anslag uppsatt den 

Protokollet förvaras hos 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2018-04-23 

2018-04-24 

Caroline Svensson 

Sista dag för överklagande 2018-05-17 

Datum för anslags nedtagande 2 O 18-0 5-18 

Utdragsbestyrkande 













NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 

2018-04-23 

KS § 139 Dnr KK18/118 

Remissvar om Regionbildning: Region Sörmland • Uppdrag och 

samverkan 

Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Kommunalförbundet 

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har i samråd med företrädare från länets 

kommuner och den politiska styrgruppen arbetat fram ett förslag till 

regionens uppdrag och beskrivning av hur samverkan ska bedrivas. Detta 

har samlats i dokumentet Region Sörmland - Uppdrag och samverkan. 

Kommunernas delaktighet i bildande av en stark region med utvecklingskraft 

är central varför Region Sörmland - Uppdrag och samverkan skickats på 

remiss till länets kommuner. 

Kommunledningskansliet har tagit fram förslag till remissvar i samråd med 

Samhällsbyggnad, Beställarkontoret och Näringslivsenheten. 

Inlägg i ärendet görs av Marita Göransson (KD) och Urban Granström (S). 

En redaktionell ändring görs på sidan 2 i yttrandet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta remissyttrandet och att överlämna det till Landstinget Sörmland samt 

Regionförbundet Sörmland 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesdatum 
2018-04-23 

KS § 140 Dnr KK18/354 

Skatteväxling, fördelningsmodell, regional kollektivtrafikmyndighet 

samt överenskommelse av uppgiftsfördelning i och med regionbildning 

i Sörmland 

Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och 

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet {SKTM) bilda region 

från och med den 1 januari 2019. Som en del i den samordning av uppgifter 

detta innebär, föreslås Region Sörmland bli regional kollektivtrafikmyndighet i 

enlighet med Lag (2010:1065) om kollektivtrafik och därmed överta detta 

ansvar från SKTM. Som grund för att tydliggöra uppgiftsfördelning och 

ansvar mellan kommuner och Region Sörmland avseende kollektivtrafik, har 

Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län tagits fram inom 

ramen för regionbildningsprojektet. I samband med regionbildningen 

föreslås en skatteväxling gällande regional utveckling samt kommunernas 

andel av SKTM:s OH-kostnader för den allmänna kollektivtrafiken. 

Beräkningar kring skatteväxling och kommunalekonomiska effekter är 

avstämda med Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Förslagen beskrivs ytterligare i tjänsteskrivelse daterad 2018-04-19. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att Region Sörmland blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med 1 

januari 2019, 

att godkänna Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län, 

att godkänna skatteväxling från kommunerna till landstinget genom att 

kommunerna sänker skatten med 6 öre och Region Sörmland höjer skatten 

med 6 öre från och med 1 januari år 2019, 

att tillsammans med Södermanlands läns landsting och övriga kommuner i 

länet hemställa hos regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ i 

förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning sänks med 6 

öre för kommunerna och höjs med 6 öre för landstinget från och med 1 

januari 2019, 

att godkänna att Landstinget Sörmland ansöker om ny länsvis skattesats för 
länet från och med 1 januari år 2019, som en följd av skatteväxlingen, samt 

Utdragsbestyrkande 


























































