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(iJNyköping PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

25§ Kommundirektören informerar 

Diarienummer: KK21/13 

2021-03-01 

Kommundirektör Mats Pettersson informerar om den senaste 
uppdateringen kopplad till coronapandemin och besvarar 
kommunstyrelsens frågor. Smittspridningen ökar regionalt och både 
regeringen och regionen har beslutat om nya skärpta rekommendationer. 
Smittspridningen ökar även i Nyköpings kommun men har avstannat lite. 
Vaccinering pågår och väntas få resultat på smittspridningen inom några 
veckor. Kommunstyrelsen får information om pandemins påverkan på 
kommunens verksamheter där läget fortsatt är stabilt. 

Näringslivschef Maria Karlsson informerar om Organisation Näringsliv Kultur 
och Fritid samt besvarar kommunstyrelsens frågor. Organisation är ny sedan 
årsskiftet och bakgrunden till omorganisationen är bland annat att renodla 
uppdragen från kultur- och fritidsnämnden, samt skapa tydlighet och få ett 
samlat grepp om kulturfrågor. 

Justerare Utdragsbestyrkande 



(tJ Nyköping PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

26§ lnformationsärenden 

Diarienummer: KK21/13 

Ekonomi i balans DSONON 

2021-03-01 

Sakkunnig Marie Johnsson och divisionschef Social Omsorg Jan Holmlund 

föredrar åtgärder för ekonomi i balans och besvarar kommunstyrelsens 

frågor. Arbetet består av följande fyra huvudspår: ställa om boendeplatser 

för äldre och inom funktionshinderområdet, se över myndighetsbeslut, 

kostnadsminskningar och schemaförändringar. 

Aktuella exploateringsprojekt 

Projektledare mark- och exploateringsenheten Karin Wesström redogör för 

aktuella exploateringsprojekt och besvarar frågor. Kommunstyrelsen får en 

lägesbild från samtliga aktiva projekt, bland annat gällande 

Malmbryggshagen, Förrådet och Stenbro. 

Kommunstyrelsen får information om möjliga områden för kommande 

projekt samt mark- och exploateringsenhetens fokusområden för år 2021. 

\ 
Juste rare Utdragsbestyrkande 



(jJ Nyköping PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

27§ Avgift för dödsboförvaltning 

Diarienummer: KK21/92 

Sammanfattning 

2021-03-01 

Enligt 18 kap 2 § ärvdabalken (ÄB) och 5 kap 2 § begravningslagen har 
socialnämnden rätt att ta ut en ersättning av boet för sina kostnader för 
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. En kommun får 
enligt 8 kap 3c § kommunallagen (KL) inte ta ut högre avgifter än vad som 
motsvarar kostnaden för tjänsten som kommunen tillhandahåller. 
Ersättningen skall därför motsvara kommunens självkostnad. Nyköpings 
kommun har hittills inte tagit ut någon avgift för dödsboförvaltningen för att 
täcka kommunens självkostnad. Socialnämnden har behandlat ärendet på 
sammanträdet 2021-01-28. 

Bakgrund 
Vid alla dödsfall ska en boutredning ske. Boutredningen syftar till att 
avveckla den avlidnes hem och egendom genom att betala skulder och 
fördela överskottet mellan dödsbodelägarna. Om särskilda förutsättningar 
föreligger åligger det socialtjänsten att göra dödsboanmälan och i vissa fall 
att förvalta och avveckla dödsbon. Ibland åligger det även socialtjänsten att 
ordna så att en begravning kan komma till stånd och ifall att dödsboets 
tillgångar inte är tillräckliga för att täcka skälig kostnad för begravning kan 
under vissa förutsättningar ekonomiskt bistånd till begravningskostnader 
beviljas. 
När någon avlidit ska enligt 18 kap ÄB efterlevande make eller sambo, 
arvingar och universella testamentstagare, så kallade dödsbodelägarna, 
gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. 
Om samlevande dödsbodelägare, efterlevande make som inte är delägare 
eller annan delägare, som kan ta hand om boet saknas, är socialtjänsten 
enligt 18 kap 2 § ÄB ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess 
dödsbodelägare spårats och underrättats. 
Utgångspunkten är att socialtjänstens förvaltning av dödsboet ska vara så 
kortvarigt som möjligt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Tillfällig dödsboförvaltning som åtgärd enligt begravningslagen som 
kommunen utför utgör myndighetsutövning. Av 4 kap 
mervärdesskattelagen framgår att omsättningen som led i 
myndighetsutövningen inte utgör sådan yrkesmässig verksamhet som 
innebär att mervärdesskatt ska erläggas till staten. Moms ska därmed inte 
tas ut i samband med aktuella avgiftsuttag enligt ärvdabalken och 
b�g/avningslagen.

Juste rare Utdragsbestyrkande 



[il Nyköping 

Förslag 

PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-01 

Kommunledningskansliet föreslår i enlighet med socialnämnden att 
kommunfullmäktige beslutar att ta ut en timtaxa motsvarande 0,8 procent av 
gällande prisbasbelopp. En konstruktion av timtaxan efter pris basbeloppet 
är väl lämpad, då taxan kommer att justeras årligen i samband med att 
riksdagen beslutar om gällande prisbasbelopp. 
Exempel: timtaxa 0,8 % x 47 300 kronor (prisbasbelopp 2020) = 378 kronor. 
Arbetet med tillfällig dödsboförvaltning kan vara mycket tidskrävande. I 
många fall ska kontakter tas med ett flertal myndigheter, fordringsägare och 
fastighetsägare. Det är både socialnämndens och kommunledningskansliets 
bedömning att det därför är lämpligt att ta ut en ersättning för denna typ av 
verksamhet. 

Division Social Omsorg har under beredningen av ärendet genomfört 
mindre jämförelser med andra kommuner. Vid denna jämförelse har 
framkommit att de flesta kommuner valt att anta en timtaxa om cirka 0,64-
0,75 procent av prisbasbeloppet. Flera kommuner i det lägre intervallet 
väljer emellertid felaktigt att även ta ut kostnad för mervärdesskatt (moms). 

Ordföranden redogör för en redaktionell ändring av andra att-satsen så att 
taxan börjar gälla 2021-06-01 istället för 2021-04-01. Kommunstyrelsen 
godkänner detsamma. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att anta en timtaxa motsvarande 0,8 procent av gällande
prisbasbelopp för dödsboförvaltning,

2) att taxan börjar att gälla från 2021-06-01, samt

3) att Division Social Omsorg ansvarar för att indexuppräkna taxan
årligen utifrån gällande prisbasbelopp.

Kommunfullmäktiges beslut skickas till: 

Division Social Omsorg 
Socialnämnden 

Justera}e Utdragsbestyrkande 



(i)Nyköping PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-01 

28§ Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa 

betydelse hos samtliga myndigheter (nämnder, bolag, 

kommunalförbund) i Nyköpings kommun 

Diarienummer: KK20/613 

Sammanfattning 

Gallringsbeslutet gäller för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse hos 

samtliga myndigheter (nämnder, bolag, kommunalförbund) i Nyköpings 
kommun och används som en komplettering till den egna myndighetens 

dokumenthanteringsplan. Gallringsbeslutet bygger på de nationella råden 

Råd för lednings- och stödprocesser hos kommuner, landsting och regioner 

(4:e upplagan, 2010) från Sam rådsgruppen för kommunala arkivfrågor. 

Bakgrund 

Detta gallringsbeslut ersätter tidigare gallringsbeslut, dnr KK08/31, antaget 

av kommunfullmäktige 2008-02-12 § 48. Ett nytt gallringsbeslut behöver 
fattas på grund av att en revidering har genomförts av det gamla beslutet, 

och exempel har lagts till för att förtydliga gallringsbeslutet. 

Förslaget till gallringsbeslut skickades ut från Stadsarkivet, Enheten för 

informationsförvalting på remiss inom Nyköpings kommun under hösten 

2020. Remissen skickades till registratorerna inom varje förvaltning, till IT
enheten, till sakkunniga för nämnderna, samt till kommundirektör, i 

egenskap av VD för moderbolaget och därmed företrädare för bolagen. 

Stadsarkivet, Enheten för informationsförvaltning, gick igenom de inkomna 
synpunkterna och viss justering av gallringsbeslutet gjordes och 

återkoppling skickades ut till de som inkommit med synpunkter. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att anta gallringsbeslutet för handlingar av tillfällig eller ringa
betydelse hos samtliga myndigheter (nämnder, bolag,
kommunalförbund) i Nyköpings kommun.

Kommunfullmäktiges beslut skickas till: 

Samtliga kommunala nämnder och verksamheter, kommunala bolag och 
kommunalförbund. 

I 

Justerare Utdragsbestyrkande 



(jJ Nyköping PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-01 

29§ Svar på motion om äldreboendegaranti i 

Nyköpings kommun 

Diarienummer: KK17 /572 

Bakgrund 

Rubricerad motion väcktes av Marita Göransson (KD) på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-12. Motionens intention är att 
alla medborgare över 85 år ska ha rätt till plats i särskilt boende utan att 
biståndsbedömning genomförs. Dessa medborgare ska, när och om de 
själva önskar, erbjudas plats på trygghetsboende, serviceboende eller 
särskilt boende. Motionen motiveras bland annat av att äldre ska kunna 
åldras i trygghet, leva ett aktivt liv och ha inflytande och rätt att bestämma 
över sin vardag. Skälet till att äldre flyttar till boenden är ofta medicinska 
men motionären lyfter att många äldre även upplever ensamhet och 
otrygghet, vilket kan resultera i ett behov av annan boendeform. 

Mot ovanstående bakgrund föreslår motionären kommunfullmäktige 
besluta att utreda möjligheten för att införa äldreboendegaranti för dem 
över 85 år och lämna förslag på hur detta snarast kan införas i kommunen. 

Det är viktigt för Nyköpings kommun att vi erbjuder livskvalitet och 
trivsamma boendemiljöer för samtliga medborgare, och att kommunen är 
trygg att bo i under alla livets skeden. Det är också självklart att man ska 
uppleva att man har möjlighet att påverka sin vardag. 

Precis som motionen anför ska utgångspunkten för äldreomsorgen i 
Nyköpings kommun vara respekt, tillvaratagande och omsorg för den äldre 
generationen. Detta skriver vård- och omsorgsnämnden i sitt yttrande som 
behandlades på sammanträdet 2019-12-05. 

Nämnden föreslår i sitt yttrande att kommunfullmäktige ska avslå motionen. 
En grund princip är att alla ska ges den service och omvårdnad man har 
behov av. Hur behovet ser ut bedöms av myndighetsfunktionen på ett 
rättssäkert sätt, i samverkan med personen i fråga samt eventuella anhöriga. 

Den demografiska utvecklingen i Nyköpings kommun visar på en ökad 
andel äldre vilket redan idag och i framtiden kommer att ställa nya och 
större krav på äldreomsorgen. De kommande åren blir det därmed än 
viktigare att låta behovet avgöra insatserna. Ökningen av antalet äldre 
kommer även att påverka den redan ansträngda kompetensförsörjningen 
inom området, som är en utmaning både nationellt och lokalt i Nyköping 
redan nu. 

Justerare Utdragsbestyrkande 



[i,]Nyköping PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-01 

Utöver ovan nämnda motiv till att avslå motionen är äldreomsorgen i 

Nyköpings kommun dessutom i det läget att ett aktivt arbete för att 

åstadkomma en ekonomi i balans är nödvändig. Att ge alla över 85 år rätt till 

en plats i särskilt boende är då inte en lämplig åtgärd. 

Fokus bör istället fortsatt ligga på att tillfredsställa befintliga behov utifrån 

individuell bedömning. Satsningar bör även göras på förebyggande och 

rehabiliterande åtgärder för att se till att man kan klara sig själv, i så lång 

utsträckning som möjligt, med en bra livskvalitet. Det är även i den 

riktningen man arbetar på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Förebyggande och rehabiliterande åtgärder kan i längden göra det möjligt 

att minimera ökad belastning på särskilda boenden i och med den 

demografiska utvecklingen. 

Mot ovan bakgrund instämmer kommunledningskansliet med vård- och 

omsorgsnämndens yttrande och föreslår därmed att motionen avslås. 

Marita Göransson (KD), Anna af Sillen (M), Malin Karlsson (SD), Sofia 

Hallgren Remnert (L), Ahmad Eid (M) och Tommy Jansson (M) yrkar avslag 

till framskrivet förslag till förmån för motionen. 

Sofia Amloh (S) yrkar bifall till framskrivet förslag. 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, det framskrivna och 

Marita Göranssons (KD) med fleras avslagsyrkande till förmån för motionen. 

Ordföranden ställer efter godkännande från kommunstyrelsen proposition 

på framskrivet förslag mot Marita Göranssons (KD) med fleras 

avslagsyrkande till förmån för motionen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt framskrivet förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att avslå motionen, samt

2) att anse motionen besvarad.

Marita Göransson (KD), Malin Karlsson (SD), Anna af Sillen (M), Tommy 

Jansson (M), Ahmad Eid (M) och Sofia Hallgren Remnert (L) reserverar sig 

mot beslutet. 

Justerare Utdragsbestyrkande 



�Nyköping PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunfullmäktiges beslut skickas till: 

Motionären 

Vård- och omsorgsnämnden 

2021-03-01 

Utdragsbestyrkande 



(jJ Nyköping PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-01 

30§ Uppföljning enligt kommunfullmäktiges program 

för uppföljning av privata utförare - 2020. 

Diarienummer: KK21/SO

Bakgrund 

Programmet för uppföljning av privata utförare, antogs vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2017-05-09. Dokumentet anger som 

mål att kommunfullmäktige genom kontroll och uppföljning ska tillförsäkra 

sig en god insyn i verksamheten och tillgodose allmänhetens insyn. Detta 

syftar till en bättre uppföljning och kontroll av hur upphandlad verksamhet 

utförs. 

Nyköpings kommun köpte under 2020 verksamhet från privata utförare till 

ett värde av cirka 625 miljoner kronor. 

Uppföljningen har genomförts av inköps- och upphandlingsenheten som en 

manuell inventering, där samtliga nämnder och verksamheter har fått svara 

på frågorna enligt bifogad mall. Det finns ännu inte någon systemlösning för 

avtalsuppföljning, men ett arbete pågår för att undersöka detta vidare. 

Redovisningen avser avtal där kostnaden överstiger 300 tkr per år. 

Sammanfattningsvis konstateras att samtliga verksamheter som svarat, har 

en mer eller mindre systematisk avtalsuppföljning. När brister upptäckts har 

åtgärder vidtagits alternativt har avtalet sagts upp. Bedömningen är att inga 

åtgärder behöver vidtas med anledning av redovisningen för 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att godkänna återrapporteringen av 2020 års uppföljning enligt

kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare.

Kommunfullmäktiges beslut skickas till: 

Samtliga nämnder 

Tekniska divisionen 

Räddning och säkerhet 

Kommunledningskontoret 

Samhällsbyggnad 

Division Social omsorg 

Justerare Utdragsbestyrkande 



(iJNyköping 

Division Barn utbildning 

Justerare 

PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-01 

Utd ragsbestyrkande 



(jJ Nyköping PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

31 § Evenemang för grön omställning 2021 

Diarienummer: KK21 /132 

Bakgrund 

2021-03-01 

Som en del i arbetet med en grön omställning arrangerar och deltar 

Nyköpings kommun årligen i olika evenemang. Syftet är att motivera och 

inspirera medborgarna till bättre levnadsvanor och beteenden som främjar 

klimat och miljö. Arbetet, som sker i samarbete med andra kommunala 

verksamheter och i samverkan med externa aktörer, ska bidra till att uppnå 

fastställda mål i styrdokument som tex. Budget 2021, Klimat- och 

energistrategin, VA-plan, Transportstrategin och Avfallsplan. 

För att genomföra olika typer av evenemang behövs utöver arbetstiden för 

samordnaren/projektledaren, både personella och ekonomiska resurser. 

Flera av aktiviteterna kräver ekonomiska resurser utöver verksamhetens 

ordinarie budget. För genomförandet krävs även stöd och resurser från 

kommunikationsavdelningen. En god kommunikation är avgörande för att 

nå ut med kommunens budskap och nå rätt målgrupp i syfte att motivera 

och engagera. 

Kommunens miljöstrateg har tillsammans med berörda verksamheter tagit 

fram en årsplan för ett urval av evenemang som ska genomföras i samverkan 

under 2021, en tabell över dessa finns som bilaga till tjänsteskrivelse 

daterad 2021-02-12. I tabellen framgår syftet med respektive evenemang, 

vilka aktiviteter som ska genomföras, vilka som ska samordna och medverka 

i aktiviteterna, samt en beräknad kostnad. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 

med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 

bästa? 

Ja 

Har en prövning av barnets bästa genomförts? 

Ja 

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara 

barnets bästa i förslag till beslut? 

Ja 

Just�are Utdragsbestyrkande 



(jJ Nyköping PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-01 

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen att en att-sats läggs till 

med lydelsen "att kostnaden för grön omställning ska inarbetas i budgeten 

för kommande år". 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att uppdra till Kommunledningskansliet att samordna/projektleda

kommunens arbete med kampanjen Earth Hour, samt Cykla och gå

kampanjen i samarbete med Trafikkalendern som en del i

Trafikantveckan enligt framskrivet förslag,

2) att uppdra till Tekniska divisionen att samordna/projektleda

kommunens arbete med Världsvattendagen, kampanjen Håll Sverige

Rent och Europa minskar avfallet enligt framskrivet förslag,

3) att uppdra till Samhällsbyggnad att samordna/projektleda

kommunens arbete med Bussdesigntävlingen, Trafikantveckan samt

Vintercyklist-kampanjen enligt framskrivet förslag,

4) att avsätta 100 tkr för genomförandet ur kommunstyrelsens

ofördelade medel,

5) att genomförda aktiviteter och resultat redovisas till

kommunstyrelsen i årsbokslut 2021, samt

6) att kostnaden för grön omställning ska inarbetas i budgeten för

kommande år.

Beslut till: 

Kommunledningskansliet 

Tekniska divisionen 

Samhällsbyggnad 

Kommunikationsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Justera}e Utdragsbestyrkande 



(iJ Nyköping PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

32§ Rivning av Tessinskolan 

Diarienummer: KK21/133 

Bakgrund 

2021-03-01 

Kommunstyrelsen antog 13 juni 2013 ett planprogram för Tessinområdet. 
Planprogrammet innehåller förslag på cirka 600 nya bostäder, skola, handel 
och förskola. En etappvis detaljplanering har påbörjats med utgångspunkt i 
planprogrammet har vissa delar av området byggts ut. 

För att möjliggöra en fortsatt utveckling i området beslutade 
Kommunstyrelsen 2020-03-23 §75 om projektering och upphandling av en 
rivningsentreprenad avseende Tessinskolan och ett skyddsrum. 

Tekniska divisionen fick uppdraget och anvisades 2,9 mnkr för 
genomförandet. I beslutet framgår att Tekniska divisionen efter genomförd 
upphandling ska återkomma till Kommunstyrelsen med en anbudsbaserad 
kalkyl för beslut om genomförande. 

Projektering har skett under våren och sommaren 2020. Under 
projekteringen utfördes vissa förberedande installationsarbeten på plats för 
att möjliggöra en senare rivning. 

Under projekteringen skickade kommunen in en ansökan till Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att få riva skyddsrummet. MSB 
beslutade om avslag på kommunens ansökan och därför har rivning av 
skyddsrummet inte varit med i upphandlingen. 

Upphandling av rivningsentreprenaden genomfördes under hösten 2020 
och utifrån det vinnande anbudet har en anbudsbaserad kalkyl tagits fram. 

Den anbudsbaserade kalkylen visar att en rivning av Tessinskolan kostar14,8 
mnkr. Rivningsentreprenaden har tilldelats vinnande anbud och bedöms ta 
cirka 10 månader från det att Kommunstyrelsen har fattat beslut. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

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

□ En prövning av barnets bästa har genomförts.

□ Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa
enligt prövningen.

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Avveckling av skolverksamheten i Tessin har skett vid tidigare tillfälle. 

Investeringen innebär därför inga konsekvenser för barn, direkt eller 

indirekt. Därför saknas skäl att göra en prövning. 

Inlägg i ärendet görs av Malin Karlsson (SD) och Urban Granström (S). 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra rivning av

Tessinskolan i enlighet med projekterat och upphandlat förslag,

2) att 14,8 mnkr anvisas till Tekniska divisionen för genomförandet,

samt

3) att åtgärderna finansieras inom exploateringsbudgeten för Tessin

projektet.

Beslut till: 

Tekniska Divisionen 

Samhällsbyggnad 

Ekonomiavdelningen 

Juste rare J Utdragsbestyrkande 
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33§ Investering: Underhållsåtgärder i Sporthallen 

Diarienummer: KK21 /134 

Bakgrund 

Föreningsverksamheten i Nyköpings kommun har behov av väl fungerande 
idrottshallar. Sporthallen på Ringvägen nära Östra skolan är en viktig 
anläggning för idrottsverksamhet i kommunen, både för föreningar och 
skolor. I dessa lokaler tillbringar barn mycket tid, både under skoltid och på 
eftermiddagar, kvällar och helger. 

Sporthallen har idag en fullstor plan med linjer för både handboll, basket, 
volleyboll och badminton. Sporthallen golvbeläggningen består idag av en 
närmare 30 år gammal sporthallsmatta som ligger på tidigare 
underkonstruktion gjort av asbestskivor. 

Sporthallsmattan har idag uppnått sin livslängd och funktionsdugligheten 
ligger under standardnivå vilket innebär att skade risken för utövarna har 
ökat markant pga. det slitna ytskiktet. Vid ett mattbyte kommer även 
asbestskivorna att tas bort och ett nytt undergolv läggas. 

Det finns också behov av att byta belysningsarmaturerna i sporthallen. Ett 
arbete som med fördel sker i anslutning till mattbytet. Den nuvarande 
belysningen är gammal och uttjänt. Installation av ny ledbelysning ger en 
energieffektiv och bättre belysning med förutsättningar att hålla rätt 
belysningsnivå för de aktiviteter som utövas. 

Tekniska divisionen har fått in offert för de aktuella arbetena från 
kommunens ramavtalade leverantör. Kostnaden för nytt golv och ny LED
belysning i Sporthallen beräknas uppgå till 2,5 mnkr inklusive 
byggherrekostnader. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 
med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 
bästa? 

Ja 

Har en prövning av barnets bästa genomförts? 

Ja 

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara 
barnets bästa i förslag till beslut? 

Ja 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen beslutar 

2021-03-01 

1) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra erforderliga

underhållsåtgärder i Sporthallen enligt tjänsteskrivelsen, samt

2) att anvisa 2,5 mnkr till Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, från

Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för

genomförandet, samt

3) att genomförd investering finansieras genom hyresintäkter från

verksamheterna.

Beslut till: 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska divisionen 

Näringslivsenheten, Nyköpings Arenor 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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34§ Investering: nytt laboratoriedatasystem 

Diarienummer: KK21 /135 

Bakgrund 

Tekniska divisionen i Nyköpings kommun driver ett laboratorium som är 

ackrediterat enligt ISO17025 sedan 1991 och utför analyser av dricks- och 

avloppsvatten för Nyköping Vatten. Det är analyser enligt de tillstånd och 

lagar som gäller för Nyköping Vattens verksamheter, både avseende dricks

och avloppsvatten. 

Regeringen beslutade 16 juli 2020 att ge Livsmedelsverket i uppdrag att 

utreda nationell laboratorieförmåga för dricksvattenanalyser vid kris och 

höjd beredskap. Det är en fördel att kommunen har ett eget 

vattenlaboratorium vid en händelse av kris eller vid höjd beredskap. 

Vattenlaboratoriet anlitas även av övriga verksamheter inom Nyköpings 

kommun, exempelvis utförs provtagning och analys gällande strandbad. 

Vidare utförs också analyser för Oxelösunds kommun och Nyköping

Oxelösund Vattenverksförbund (NOVF). Vattenlaboratoriet tar även emot 

vattenprover från företag och privatpersoner. 

Laboratoriets verksamhet ska bära sina egna kostnader genom de avgifter 

som tas ut för analyser. De kostnader som ska täckas är bland annat för 

personal, utrustning, kvalitetsledningssystem, kostnader vid extern 

provanalys och administrativa kostnader. 

Upphandling och inköp av ett nytt laboratoriedatasystem är väsentligt för att 

Nyköpings vattenlaboratorium ska kunna fortsätta verksamheten i samma 

omfattning som hittills. Dagens laboratoriedatasystem, Labreda, är 

ålderstiget. Det varken utvecklas eller supportas längre och systemet är inte 

kompatibelt att köras i nyare datamiljöer än Windows 7. Kommunens IT

avdelning ser med framtida uppdateringar att det är en mycket stor risk 

med Labreda. 

Ett laboratoriedatasystem är ett samlat system som är väsentligt utifrån 

kvalitetssystemet ISO17025 eftersom det innehåller uppgifter om 

laboratoriets kontroller av alla analysmetoder för att kunna garantera att 

resultat som rapporteras ut är korrekta. Det är också det system där alla 

prover får ett provnummer och analysschema, där provresultat skrivs in, 

granskas och bedöms. Det genererar sedan en analysrapport och ett 

fakturaunderlag. Laboratoriedatasystem innehåller även verksamhetens och 

andra kunders samlade historiska laboratoriedata som är värdefullt och 

bland annat används för att följa trender, vid miljörapportering och som 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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underlag till utredningar. Denna data kan även erbjudas andra 
verksamheter som lämnar in prover till vattenlaboratoriet. 

Utifrån tidigare intagna offerter bedöms inköp av ett nytt system kosta 1111 
■ där kapitalkostnaderna ska bäras av Vattenlaboratoriets intäkter i form
av taxa för laboratorieanalyser. Ett arbete med uppdatering av
Vattenlaboratoriets taxa kommer att påbörjas om Kommunstyrelsen beslutar
om investering i nytt laboratoriedatasystem enligt tjänsteskrivelsen.

Inlägg i ärendet görs av Urban Granström (S). 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att upphandla ett nytt
laboratoriedatasystem,

2) att anvisa-rån Kommunstyrelsen ofördelade
investeringsmedel för uppdraget,

3) att investeringens kapitaltjänstkostnader belastar Tekniska
divisionens, Vattenlaboratoriets, budget, samt

4) att avveckla nuvarande laboratoriedatasystem.

Beslut till: 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska divisionen 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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35§ Investering: Tillgänglighetsanpassade 

busshållplatser 

Diarienummer: KK21 /136 

Bakgrund 

2021-03-01 

I treårsplanen för investeringar i infrastruktur (2020-01-27 KK20/62 § 18) 
beslutades att investeringen i tillgänglighetsanpassade busshållplatser, 
Stenbro södra, Hagstugan och Hjortensbergsbadet skulle tas upp som 
prioriterade projekt avseende statlig medfinansiering i det kommunala 
vägnätet för år 2021. 

Åtgärden är prioriterad av Region Sörmland och har beviljats 1,2 mnkr i 
medfinansiering från Trafikverket (beslut dnr TE19/1124). Beslutet grundar 
sig utifrån bedömningen att åtgärden kommer att bidra till de 
transportpolitiska målen för att bättre funktion och miljö ska uppnås. 
Beslutet om medfinansiering är villkorat med ett färdigställande under år 
2021. 

Inför år 2022 planeras en omläggning av linje 2 i kollektivtrafiken inom 
Nyköpings tätort. Omläggningen genomförs för att skapa bättre 
förutsättningar för medborgarna att använda kollektivtrafik före resa med 
egen bil. För att på ett bra sätt tillgängliggöra den nya stäckningen behövs 
en ny busshållplats vid Stenbro södra samt att de befintliga 
busshållplatserna Hagstugan och Hjortensbergsbadet behöver 
tillgänglighetsanpassas. 

Tekniska divisionen har anvisats 0,3 mnkr för projektering och upphandling 
enligt beslut från 2020-06-15 KK20/387. Projekteringen och upphandlingen 
är genomförd och den anbudsbaserade kalkylen visar på en totalkostnad för 
genomförandet, inklusive projektering och byggherrekostnader på 2,4 
mnkr. Kommunens totala investeringskostnad för projektet uppgår till 1,3 
mnkr 

Den ökade driftkostnaden bedöms som liten på grund av att omläggningen 
även innebär att andra hållplatser tas bort. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att tillgänglighetsanpassa
busshållplatser enligt tjänsteskrivelsen, t

Justerare Utdragsbestyrkande 
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2) att anvisa 1,0 mnkr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens

ofördelade investeringsmedel för genomförandet, samt

3) att investeringens kapitaltjänstkostnader inarbetas i och belastar

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget.

Beslut till: 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnad 

Tekniska divisionen 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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36§ Bemyndigande att underteckna 

internetbetalningar, m.m. från 2021-03-01 

Diarienummer: KK21/104 

Bakgrund 

2021-03-01 

För att underteckna utbetalningsavier, internetbetalningar mm till konton 

behövs beslut om fullmakt. Kommunstyrelsen har utsett personer för dessa 

ändamål från och med 2021-03-01. För undertecknande av 

internetbetalningar mm krävs aktuella uppgifter varför förnyat beslut 

föreslås. 

Förändringar jämfört med föregående beslut i detta ärende är skrivna med 

kursiverad text i tjänsteskrivelsen daterad 2021-02-08. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att från och med 2021-03-01 bemyndiga envar av kommunstyrelsens

ordförande Urban Granström, 1 :e vice ordförande Martina Hallström,

2:e vice ordförande Anna af Sillen, kommundirektör Mats Pettersson,

ekonomichef Jukka Taipale, controllerchef Emma Ehrenkrona,

Lönechef Camilla Svensson, Redovisningschef Olga Hed man,

controller Pontus Lindblom, controller Himn Dagemir, controller

Lena Rosen, controller Viveka Milde, controller Sophie Ljung berg,

controller Stefan Andersson, IT-ekonom Henrik Karlsson i förening

med endera ekonomiassistent Catharina Thorin, ekonom Sara

Eklund, ekonom Liz Wallden och systemförvaltare Carina Granström,

att underteckna checkar/internetbetalningar och övriga handlingar

för uttag i bank samt utkvittera checkar och postremissväxlar,

2) att från och med 2021-03-01 bemyndiga envar av kommunstyrelsens

ordförande Urban Granström, 1 :e vice ordförande Martina Hallström,

2:e vice ordförande Anna af Sillen, kommundirektör Mats Pettersson,

ekonomichef Jukka Taipale, controllerchef Emma Ehrenkrona,

Lönechef Camilla Svensson, Redovisningschef Olga Hed man,

controller Pontus Lindblom, controller Himn Dagemir, controller

Lena Rosen, controller Viveka Milde, controller Sophie Ljung berg,

controller Stefan Andersson, IT-ekonom Henrik Karlsson i förening

med endera ekonomiassistent Catharina Thorin, ekonom Sara

Eklund, ekonom Liz Wallden och systemförvaltare Carina Granström

utta värdehandlingar, förvarade hos bank eller annan

kreditinrättning, samt

Juste rare Utdragsbestyrkande 
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3) att underrätta kommunens banker om att endast ovannämnda

personer äger rätt att från detta beslut för kommunens räkning

underteckna checkar/internetbetalningar och övriga handlingar för

uttag i bank eller utkvittera checkar och postremissväxlar.

Beslut till: 

Nytillkomna personer 

Ekonomiavdelningen 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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37§ Bemyndigande att underteckna checkar och 

internetbetalningar för division Social Omsorg from 

2021-03-01 

Diarienummer: KK21/103 

Bakgrund 

Division Social omsorg är i behov av att kunna göra utbetalningar till klienter 

samma dag, varför det finns ett bankkonto och ett I CA-konto för detta 

ändamål. Bankkontona i Sörmlands Sparbank och I CA-banken är fristående 

konton från kommunens övriga konton. Det går att jämställa med en 

handkassa. Division Social omsorg är också i behov av att kunna utföra 

internetbetalningar avseende habiliteringsersättningar. Detta görs genom 

en filöverföring från bankkonto. 

För att underteckna checkar och internetbetalningar till konton behövs 

beslut om fullmakt. Fullmakten avser ovanstående konton från och med 

2021-03-01 och ti Ils nytt bes I ut fattats. 

Förändringar jämfört med tidigare beslut i detta ärende är skrivna med 

kursiverad text i tjänsteskrivelse daterad 2021-02-08. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att från och med 2021-03-01 bemyndiga envar av divisionschef Jan

Holmlund, administrativ chef Päivi Pannula, verksamhetschef Glenn

Andersson, ekonomichef Maria Egermalm, enhetschef Helena

Persson, enhetschef Victor Gonzalez Eriksson, enhetschef Gabriel

Billing, kommundirektör Mats Pettersson, ekonomichef Jukka

Taipale, controllerchef Emma Ehrenkrona, redovisningschef Olga

Hedman, controller Pontus Lindblom, controller Himn Dagemir,

controller Lena Rosen, controller Viveka Milde, IT-ekonom Henrik

Karlsson, controller Sophie Ljung berg, controller Stefan Andersson i
förening med endera Sara Eklund, Liz Wallden, Yvonne Mellström,

Ludmila Matitsyna, Emira Bolic, Catharina Bengtsson, Ann-Kristin

Bruhn, Lena Landin, Helene Eklöf, Carina Granström och Maria

Hultman underteckna checkar och utföra internetbetalning avseende

ekonomiskt bistånd och redovisade handkassor inom divisionen,

2) att från och med 2021-03-01 bemyndiga envar av divisionschef Jan

Holmlund, administrativ chef Päivi Pannula, ekonomichef Maria

Egermalm, kommundirektör Mats Pettersson, ekonomichef Jukka

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Taipale, controllerchef Emma Ehrenkrona, redovisningschef Olga 

Hedman, controller Pontus Lindblom, controller Himn Dagemir, 

controller Lena Rosen, controller Viveka Milde, controller Sophie 

Ljungberg, controller Stefan Andersson, IT-ekonom Henrik Karlsson i 

förening med antingen Sara Eklund, Liz Wallden, Christina Jansson, 

Carina Granström utföra internetbetalningar avseende 

habiliteringsersättning, samt 

3) att underrätta kommunens bank om att endast ovannämnda

personer äger rätt att från och med 2021-03-01 för kommunens

räkning underteckna checkar och göra uttag från ovanstående

konton i bank.

Beslut till: 

Division Social Omsorg 

Ekonomiavdelningen 

Nytillkomna personer 

Juste rare Utdragsbestyrkande 
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38§ Förslag på integrationsinsatser för att minska och 

motverka segregation- 2021 

Diarienummer: KK21 /123 

Sammanfattning 

Nyköpings kommun är en av de 32 kommuner som regeringen valde under 

perioden 2018-2020 skulle få stöd i sitt arbete att stärka social och 

ekonomisk utveckling med fokus att motverka segregation. Regeringen har 

meddelat att stödet till de 32 kommunerna kommer att fortsätta och en ny 

utlysning kommer släpps i mitten av februari 2021. 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen 

anvisar Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 9 mnkr per år under 

2021 och 2022 för arbetet med att minska och motverka segregation. 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ger 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden uppdraget att administrera 

fördelningen av medlen och att återrapportera resultatet av genomförda 

integrationsinsatser till kommunstyrelsen under första kvartalet 2022. 

Bakgrund 

Ansökan om medel för utförande av integrationsinsatser 2021 har lämnats 

till integrationssamordnare. lntegrationssekretariatet har tagit del av 

materialet och fört dialog kring varje insats. lntegrationssekretariatet har 

även jobbat fram fyra olika insatsområden: trygghet, utbildning, arbete och 

fritid. 

Utifrån dessa insatsområden har det arbetats fram förslag till insatser för att 

motverka segregation. Vissa insatser är fortfarande i planeringsskede 

medan andra insatser är i gång och behöver finansiering för fortsatt 

verksamhet. 

På kompetens- och arbetsmarknadsnämnden sammanträde 3 februari 2021 

beslutades det att godkänna förslag till fördelning av integrationsmedel för 

2021. Se bilaga till tjänsteskrivelsen. 

lntegrationssamordnare Totte Fuchs föredrar ärendet och besvarar frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Malin Karlsson (SD), Jan Bonnier (M), Sofia Hallgren 

Remnert (L), Lars Lundqvist (KD), Anna af Sillen (M) och Urban Granström (S). 

Anna af Sillen (M), Tommy Jonsson (M), Ahmad Eid (M), Jan Bonnier (M), 

Marita Göransson (KD), Lars Lundqvist (KD) och Sofia Hallgren Remnert (L) 

lämnar in ett skriftligt särskilt yttrande. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Malin Karlsson (SD) och Thom Zetterström (SD) lämnar in ett skriftligt särskilt 

yttrande. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1} att anvisa Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 9 mnkr per år
under 2021 och 2022 för arbetet med att minska och motverka
segregation,

2) att överlåta till kompetens- och arbetsmarknadsnämnden att
administrera medlen fördelade enligt bilaga till tjänsteskrivelsen
daterad 2021-02-12, samt

3) att kompetens- och arbetsmarknadsnämnden återrapporterar
resultatet av genomförda integrationsinsatser till kommunstyrelsen
under första kvartalet av 2022.

Beslut till: 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

Bilaga KS 38§: 

Särskilt skriftligt yttrande M, KD och L 

Särskilt skriftligt yttrande SD 

Justerare Utdragsbestyrkande 



KS 210301 
Särskilt yttrande 

lntegrationsinsatser för att minska och motverka segregation 2021 

M, KD och L har tidigare lyft behovet och vikten av att integrationsinsatser sker 
igenom långsiktiga åtgärder för att bli framgångsrika, snarare än tidsbegränsade 
projekt. Vi vill understryka att det fortsatt finns ett stort behov i Nyköping av att 
arbeta mer med arbetsmarknadsfrågorna och försörjningsstödet enligt det förslag vi 
tidigare har lagt (Nyköpingsinitiativet) för att få fler människor i arbete och färre i 
utanförskap. 

Skolan är ett annat viktigt område där integrationsinsatserna är viktiga. En bra 
skola där eleverna får med sig höga kunskapsresultat är en avgörande 
förutsättning för en långsiktig och framgångsrik integration. Den riktade insats som 
görs i det här förslaget (Gruvan) är därmed bra och viktig. Den lyfter dock frågan 
kring kommunens höga SALSA-tal som är tänkt att kompensera för socio
ekonomiska utmaningar. Vi menar att den höga SALSA-nivån inte får den effekt 
som avsetts, och behovet av riktade åtgärder enligt den i detta förslag visar på det. 
De SALSA-nivåer som Nyköpings kommun idag har behöver därför ses över och 
sänkas. 

Ahmad Eid (M) Jan Bonnier (M) 

Patrik lvarsson (L) 

-
Liberalerna 

KK21/123 

Bil. KS § 38



Särskilt yttrande. 

Kommunstyrelsen 2021-03-01 

Förslag på integrationsinsatser för att minska och motverka segregation- 2021. 

KK21/123 

Nyköpings kommun är en av de 32 kommuner som regeringen bedömt har behov av extra 
stöd för att minska och motverka segregation, regeringen har nu meddelat att man kommer 
fortsätta betala ut stöd även 2021. 
Ett av de förslag på åtgärder som vi ska ta ställning till idag är utökat studiestöd, läxhjälp och 
erbjudande av fritidsaktiviteter för barn inom Gruvans skola (Brandkärr och Långbergskolan). 
Det är viktigt att man följer likabehandlingsprincipen och med denna specifika insats på just 
dessa skolor så ger man inte alla barn i kommunen samma möjlighet att utöva en 
fritidsaktivitet eller få hjälp med läxor och studier utanför skolan. 
Kommunen behöver titta på hur man ska kunna hjälpa alla barn som är i behov av studiestöd 
och en meningsfull fritid, inte bara de som går inom Gruvans skola. 

qite� 
allnKarlsson (SD) 

�
--

� 
Thom Zetterström (SD) 
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39§ Delegationsärenden 

Diarienummer: KK21 /5 

Förteckning över beslut fattade på delegation: 

Nr 

1 

2 

3 

4 

5 

Från 

Skolchef Barn 

Utbildning Kultur 

Samhällsbyggnadschef 

Resultatenhetschef 

Barn Utbildning Kultur 

Skolchef Barn 

Utbildning Kultur 

Verksamhetschef 

Innehåll 

Beslut om 

tillsvidareanställning av 

barnskötare 

Beslut om 

tillsvidareanställning av 

MEX-ingenjör 

Beslut om 

tillsvidareanställning av 

handledare 

Beslut om 

tillsvidareanställning av 

en biträdande rektor, en 

socialpedagog, en 

modersmålslärare och 

en elevassistent 

Beslut om 

Division Social omsorg tillsvidareanställning av 

kulturtalk 

2021-03-01 

Diarienummer 

KK21/5:15 

KK21/5:16 

KK21/5:17 

KK21/5:18 

KK21/5:19 

6 Samhällsbyggnad Anmälan om KK21 /5:20 

delegationsbesl ut 

januari 2021: Färdtjänst 

och riksfärdtjänst 

7 Säkerhetssamordnare Beslut om beviljande av KK21/5:21 

tre skadeståndsanspråk 

sam beslut att avslå ett 

skadeståndsanspråk 

8 Kommunjurist Yttrande till KK20/744:8 

Förvaltningsrätten i 

9 Inköps- och 

upphandlingschef 

ärende rörande 

upphandling, Mål nr 

10554-20 

Beslut om tilldelning av KK20/497:11 

kontrakt samt tecknande 

av kontrakt i 

upphandling av konsult-

Utdragsbestyrkande 
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10 Inköps- och 

upphandlingschef 

11 Inköps- och 

upphandlingschef 

12 Enhetschef IT-

avdelningen 

13 Enhetschef Division 

Social omsorg 

14 Enhetschef Division 

Social omsorg 

15 Enhetschef Division 

Social omsorg 

16 Enhetschef Barn 

Utbildning Kultur 

PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Kompetensförsörjning 

för Näringslivet 

Beslut om likalydande 

tilldelningsbeslut i 

Varuförsörjningens 

upphandling av kuvert, 

journal mappar och 

påsar 

Beslut om tilldelning 

samt tecknande av avtal 

för Personlarm 

Beslut om 

tillsvidareanställning av 

en supporttekniker 

Beslut om 

tillsvidareanställning av 

en samordnare och tre 

behandlingsassistenter 

Beslut om 

tillsvidareanställning av 

tre 

behandlingsassistenter 

Tillsvidareanställning av 

två undersköterskor 

Beslut om 

Tillsvidareanställning av 

en musiklärare 

17 Rektor Barn Utbildning Beslut om 

Kultur tillsvidareanställning av 

en lärare 

praktiskt/ estetiska 

ämnen 

18 Resultatenhetschef Beslut om 

Barn Utbildning Kultur tillsvidareanställning av 

en lärare i yrkesämnen 

19 Skolchef Barn Tillsvidareanställning av 

Utbildning Kultur en utbildningsledare 

20 Divisionschef Barn Beslut om 

Utbildning Kultur tillsvidareanställning av 

två lärare och två 

elevassistenter 

21 Divisionschef Barn Tillsvidareanställning av 

Utbildning Kultur två elevassistenter, en 

�
Juf�e Justerare 

2021-03-01 

KK20/509:1 

KK20/458:11 

KK21/5:22 

KK21/5:23 

KK21/5:24 

KK21/5:25 

KK21/5:26 

KK21/5:27 

KK21/5:28 

KK21/5:29 

KK21/5:30 

KK21/5:31 

Utdrags bestyrkande 
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lärare och en 

studiehandledare 

22 Rektor Barn Utbildning Beslut om 

Kultur tillsvidareanställning av 

en kurator och en 

elevassistent 

23 Biträdande rektor Barn Beslut om 

Utbildning Kultur tillsvidareanställning av 

en lärare 4-6 

24 Rektor Barn Utbildning Beslut om 

Kultur tillsvidareanställning av 

en skolsköterska 

25 Rektor Barn Utbildning Beslut om 

Kultur tillsvidareanställning av 

två förskollärare och en 

barnskötare 

26 Kommunstyrelsens Beslut avseende 

ordförande flaggning på halvstång 

utanför Stadshuset den 

8 februari 2021 med 

orsak av bortgång 

27 IT-chef IT-avdelningen Beslut om 

tillsvidareanställning av 

en nätverkstekniker 

Kommunstyrelsen beslutar 

2021-03-01 

KK21/5:32 

KK21/5:33 

KK21/5:34 

KK21/5:35 

KK21/5:36 

KK21/5:37 

1) att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna.

Justerare Utdragsbestyrkande 
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40§ Anmälningsärenden 

Diarienummer: KK21 /2 

Nr Från Innehåll 

1 Division Social omsorg Slutrapport för projektet 

OFTA 2021-01-28 

2 Sveriges Kommuner Bestämmelser för 

och Regioner arbetstagare i 

arbetslivsintroduktionsans 

tällning - BAL 20 I Viktig 

information från SKR 

(cirkulär 21 :09) 

3 Sveriges Kommuner Bestämmelser för 

och Regioner arbetstagare i utbildnings-

och 

introduktionsanställning 

BUI 20 I Viktig information 

från SKR (cirkulär 21:10) 

4 Socialnämnden Beslut från sammanträde i 

Socialnämnden § 7 2021-

01-28 Sammanfattning av

genomförd Internkontroll

2020

5 Barn- och Beslut från Barn- och

Ungdomsnämnden ungdomsnämnden § 2

210127 Uppföljning av

Barn- och

ungdomsnämnden

interna kontrollplan 2020

6 HR-avdelningen Protokoll från Central

Samverkansgrupp, CSG,

2021-01-14

7 Regeringskansliet - Regeringsbeslut:

Socialdepartementet Utbetalning av medel i

enlighet med

överenskommelsen

m·ellan staten och

Sveriges Kommuner och

Regioner om äldreomsorg

\l 
- tek i kvalitet och

2021-03-01 

Diarienummer 

KK21/2:7 

Postlistad 

Postlistad 

KK20/4:9.1 

KK20/4: 10.2 

KK21/24:1 

KK20/158:2.1 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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8 MSB 

9 Region Sörmland 

10 Miljö- och 
Samhällsbyggnadsnä 
mnden 

11 Sveriges Kommuner 
och Regioner 

12 Nyköping-Oxelösunds 
Överförmyndarnämnd 

13 Nyköping-Oxelösunds 
Överförmyndarnämnd 

13 Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämn 
den 

14 Kompetens- och 
a rbetsma rknadsnä m n 
den 

� 
Justerare 

effektivitet med den äldre 
i fokus 
Information rörande 
totalförsvarsanläggningar 
Region Sörmlands 
inriktning för det 
internationella arbetet 
Beslut från Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnd 
en 2021-02-02 § 10 
lnternkontrollplan 2021 
för Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnd 
en 
Internränta för år 2022 I 
Viktig information från 
SKR, cirkulär 21 :11 
Beslut från Nyköping-
Oxelösunds 
Överförmyndarnämnd 
2021-02-01 § 3 210201 
Bokslut och 
verksamhetsberättelse 
2020 
Beslut från Nyköping-
Oxelösunds 
Överförmyndarnämnd § 4 
2021-02-01 Uppföljning 
av genomförd 
internkontroll 
Beslut från Kompetens-
och 
arbetsmarknadsnämnden 
§ 6 2021-02-03
Sammanfattning av
genomförd internkontroll
för Kompetens- och
arbetsma rknadsnäm nden
år 2020
Beslut från Kompetens-
och
arbetsmarknadsnämnden
20����.3§ 7 

2021-03-01 

KK21/2:8 

KK21/2:9.1 

KK21/4:1.2 

Postlistad 

KK12/116:1.3 

KK20/4:11.2 

KK20/4:12.2 

KK21/4:2.2 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-01 

15 Nyköping-Oxelösunds 
Överförmyndarnämnd 

16 Dataskyddsombudet 

17 Vård- och 
omsorgsnämnden 

18 Miljö- och 
samhällsbygg nadsnä 
mnden 

19 Vård- och 
omsorgsnäm nden 

20 Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämn 
den 

21 Mark- och 
miljödomstolen 

Justerare 

lnternkontrollplan för 
Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden 
år 2021 
Beslut fr ån Nyköping
Oxelösunds 
Överförmyndarnämnd 
2021-02-01 § 5 
lnternkontrollplan 2021 

KK21/4:3.2 

Anmälan av KK21/122:1 
personuppgiftsincident till 
lntegritetsskyddsmyndigh 
eten - Skolskjuts 
Beslut från Vård- och KK21/2:10.1 
omsorgsnämnden 2021-
02-04 § 16 Revidering av
Vård- och
omsorgsnämndens
delegationsordning
BeslutfrånMiljö- och KK21/2:11.1 
samhällsbyggnadsnämnd
en 2021-02-02 § 7
Kontrollplan för livsmedel
inklusive animaliska
biprodukter 2021-2023
Beslut från Vård- och KK21/2:12.1 
omsorgsnäm nden 2021-
02-04 § 14 Revidering av
riktlinjer för handläggning
inom Vård- och
omsorgsnämndens
ansvarsområde
Beslut från Kompetens- KK21/2:13.2 
och
arbetsmarknadsnämnden
2021-02-03 § 2
Medborgardialog -
Mötesplats Brandkärr
(rapport)
Dom i ärende gällande
överklagan av detaljplan
för Väster 1 :42 m.fl.,
Nyköpings resecentrum i

I 

I 

KK20/142:7 

Utdragsbestyrkande 
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22 Vård- och 

omsorgsnämnden 

23 Kultur- och 

fritidsnämnden 

24 Kultur- och 

fritidsnämnden 

PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Nyköpings kommun 

Mark- och miljödomstolen 

awisar och avslår 

överklagandena 

Beslut från Vård- och 

omsorgsnämnden 2021-

02-04 § 7 Bokslut och

verksamhetsberättelse

2020

Beslut från Kultur- och

fritidsnämnden 2021-02-

10 § 5

Verksamhetsberättelse för

Kultur- och

fritidsnämnden 2020

Beslut från Kultur- och

fritidsnämnden 2021-02-

10 § 6 Redovisning av

genomförd internkontroll

2020

2021-03-01 

KK21/116:2.1 

KK21/116:3.2 

KK20/4: 13.2 

Kommunstyrelsen beslutar 

1} att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna.

Justerare Utdragsbestyrkande 




