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KOMMUNSTYRELSEN 

§43 Sammanträdets öppnande

2021-03-29 

På ordförandes förslag enas kommunstyrelsen om att 

kommunfullmäktigeärende 12 Bolagsordning för Nyköpings Vattenkraft AB 

utgår. Kommunstyrelsen godkänner också att kommunfullmäktigeärendena 

2-6, gällande bolagens årsredovisningar, flyttas ner på dagordningen och

får istället nummer 8-12. Därefter godkänns dagordningen i övrigt.

Ju Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§44 Verksamhetsuppföljning per februari

2021-03-29 

Controllerchef Emma Ehrenkrona redogör för verksamhetsuppföljningen 
per februari och besvarar frågor. Eftersom uppföljningen enbart består av 
två månader är det en väldigt osäker prognos. Än så länge ligger resultatet 
på +55 mnkr till och med februari. 

Ekonomichef Jukka Taipale besvarar frågor. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§45 Kommundirektören informerar

Diarienummer: KK21 /13 

2021-03-29 

Kommundirektör Mats Pettersson informerar om att måltidsservice från och 
med 1 april kommer att tillhöra tekniska divisionen. Kommunstyrelsen fåt 
även information om arbetsmiljöverkets pågående inspektion, som sker på 
uppdrag av regeringen och omfattar samtliga kommuner och regioner. 

Kommundirektörens uppdrag gällande översyn av ägarstyrning pågår 
fortsatt. Bland annat pågår arbete med att ta fram en företagspolicy. 

Kommundirektören ger även en lägesrapport kopplat till Covid-19 och 
redogör för läget nationellt, regionalt och lokalt i Nyköpings kommun. 
Antalet smittade ökar i Nyköping och förlängd distansundervisning och 
förstärkta åtgärder är att vänta. Överlag är läget stabilt inom de kommunala 
verksamheterna, men skolans verksamhet belastas mycket. 

Divisionschef Division Utbildning Inger Fransson besvarar frågor kopplade 
till Covid-19 inom skolans verksamhet. 

Juste rare Jus erare Utdragsbestyrkande 



[jJ Nyköping PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

§46 lnformationsärenden

Diarienummer: KK21/13 

Ekonomi i balans BUN/DU 

2021-03-29 

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Anders Eriksson (C) och 

divisionschef Division Utbildning Inger Fransson redogör för genomförda 

åtgärder för att nå ekonomi i balans och besvarar frågor. Bland annat har 

följande åtgärder genomförts: översyn av öppettider och beläggning på 

förskolor, effektivisering av divisionens organisation genom ständiga 

förbättringar samt omorganisation av studiehandlednings, 

mottagningsenhet och modersmålsundervisning. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-29 

§47 Bokslut och årsredovisning 2020 för Nyköpings

kommun

Diarienummer: KK21 /116 

Bakgrund 

Ekonomiavdelningen har sammanställt ett förslag till bokslut och 

årsredovisning för Nyköpings kommun. 

Kommunens redovisade resultat för år 2020 uppgår till 51 miljoner kronor; 

51 miljoner kronor högre än budget och 33 miljoner kronor högre än 

föregående år. Skatteintäkterna blev något lägre i år jämfört mot 2019 men 

resultatet har påverkats positivt av de statsbidrag som utgått under året på 

grund av den pågående pandemin. Totalt sett ses därför i år en högre 

genomsnittlig intäktsutveckling jämfört mot nettokostnadsutvecklingen. 

Resultat efter balansjusteringar uppgår till 57 miljoner kronor och därmed 

uppfyller kommunen kommunallagens krav på en ekonom i balans vid 

årsbokslutet. En ekonomi i balans innebär att det inte finns något resultat att 

återställa kommande år. 

Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 100 miljoner 

kronor, 38 miljoner kronor högre än 2019. En viktig faktor som bedöms när 

det gäller kommunkoncernens kreditvärdighet är att resultatet före 

extraordinära poster i förhållande till omsättning (verksamhetens intäkter, 

skatter och statsbidrag) ska uppgå till 2 % vilket koncernen för 2020 

uppfyller. 

Inom nämnderna redovisar barn- och ungdomsnämnden den största 

negativa avvikelsen; -31 miljoner kronor. Avvikelsen beror till viss del på 

lägre intäkter än budgeterat men framför allt på högre kostnader på grund 

av fler antal elever än budgeterat inom grundskolan. Vård och 

omsorgsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 34 miljoner 

kronor, vilket framför allt beror på att det nybyggda äldre- och 

demensboendet Koggen inte togs i bruk förrän senare och i mindre 

utsträckning än planerat. 

Inom divisionerna är det divisionen social omsorg som har det största 

negativa budgetavvikelsen, - 90 miljoner kronor. De största 

budgetavvikelserna finns på äldreomsorgen både inom hemtjänsten och 

särskilda boenden. Verksamheten har ett uppdrag att ta fram en 

handlingsplan för en ekonomi i balans och arbeten är påbörjade. Positiva 

ekonomiska effekter av detta arbete syns redan i årets resultat. 

Justera e Utdragsbestyrkande 
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Största positiv budgetavvikelse finns på samhällsbyggnad på totalt +56 

miljoner kronor. En betydande del av överskottet (46 miljoner kronor) avser 

resultatpåverkan av årets försäljningar inom exploateringsprojekt. 

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse med +85 miljoner 

kronor, där 24 miljoner kronor avser skatter och bidrag och 73 miljoner 

avser posten övrigt vilket till största delen härrör från 

fastighetsexploateringar. Finansiella poster är cirka -11 miljoner kronor lägre 

än budget, vilket huvudsakligen beror på värdeminskning på 

pensionsplaceri nga r. 

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/Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts? 

Ja/Nej 

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara 

barnets bästa i förslag till beslut? 

Ja/Nej 

Ekonomichef Jukka Taipale föredrar ärendet och besvarar frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Jan Bonnier (M}, Thom Zetterström (SD), Kent 

Pettersson (S) och Urban Granström (S). 

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

Marita Göransson (KD}, Lars Lundqvist (KD) och Patrik lvarsson (L) lämnar in 

ett särskilt skriftligt yttrande. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att godkänna upprättat bokslut 2020,

2) att godkänna upprättat koncernbokslut 2020,

3) att godkänna upprättad årsredovisning för 2020, samt

4) att 16 miljoner kronor av årets resultat reserveras till

resultatutjämningsreserv.

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Bilaga KS §47 

PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Särskilt skriftligt yttrande M, KD och L 

Kommunfullmäktiges beslut till: 

Juste rare 

2021-03-29 

Utdragsbestyrkande 



KS 210329 
Särskilt yttrande 

Bokslut och årsredovisning 2020 för Nyköpings kommun KK21/116 

Kommunen redovisar ett plusresultat för 2020 tack vare stadsbidrag kopplat till Ciovid-19-
pandemin. Det är viktigt att komma ihåg det svaga ekonomiska läge Nyköping hade innan 
stadsbidragen, och viktigt för politiken att fortsatt fokusera på det nödvändiga arbetet att 
stärka kommunens ekonomi. Pandemin och dess effekter är svårprognosticerade men 
faktorer som demografins utveckling var kända innan pandemin och är fortsatt en stor 
utmaning när det gäller den framtida finansieringen av välfärden. För att hantera detta 
behöver kommunen rusta sig, resultatet behöver stärkas och kommunen behöver stå på 
starkare ekonomiska egna ben, inte så beroende av stadsbidrag. 

Sedan en tid tillbaka följer KS arbetet med att räta ut ekonomin för hemtjänsten och KS bör 
följa försörjningsstödet lika noggrant framöver. Försörjningsstödet är en alarmerande hög 
kostnad för kommunen. Arbetet med att stärka företagsklimatet och få fler människor från 
bidrag till jobb bör vara prioriterat, liksom en förstärkning av hur kommunen hanterar 
försörjningsstödet. Vi noterar också att Nyköpings skolpeng är fortsatt låg jämfört med 
rikssnittet (närmare 20 %), en besparing på skolan vi har varit och fortsatt är kritiska till. 

Värt att påpeka är att personalvården och en bra personalpolitik är viktigare än någonsin i en 
tid när de anställda utsätts för större press än normalt. 

� JeyJo n(M) 

��
Ahmad Eid (M) Jan Bonnier (M) 

��k� 
Marita Göransson (KD) 

Patrik lvarsson (L} 

-
Liberalerna 

Bil. KS § 47
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§48 Revidering av ägardirektiv för Nyköpingshem AB

Diarienummer: KK20/543 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att uppdra till 
kommundirektör att utreda ägarstyrningen av kommunens helägda bolag 
samt att kommundirektören skulle återkomma med förslag till flertalet 
styrdokument, bland annat ägardirektiv. 

Kommundirektör har i samarbete med kommunens helägda dotterbolag 
Nyköpingshem AB tagit fram ett förslag på reviderat ägardirektiv. Efter en 
genomgång av nuvarande ägardirektiv samt bedömning av eventuella nya 
behov av revideringar konstaterades att bolaget hade tillfredställande 
ägardirektiv, därmed består förändringarna av redaktionella ändringar. 
Detta beror på att ägardirektivet för Nyköpingshem AB reviderades under 
år 2020 enligt KK19/751. 

Förslag 

Ett förslag till ägardirektiv för Nyköpingshem AB har tagits fram och består 
av redaktionella ändringar som markerats i dokumentet. 

Controller Himn Dagemir redogör för en redaktionell ändring av 
underlaget. Kommunstyrelsen godkänner densamma. 

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell 
ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av 
kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att anta ägardirektiv för Nyköpingshem AB,
2) att godkänna delrapporteringen av uppdraget, samt

3) att kommunens ombud vid Nyköpingshem AB:s årsstämma får i
uppdrag att rösta för:

att anta ägardirektiv för Nyköpingshem AB. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att paragrafen omedelbart justeras.

Justerare Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunfullmäktiges beslut till: 

Nyköpingshem AB 

Stadshuset i Nyköping AB 

Kommunikationsavdelning 

Ekonomiavdelningen 

Juste rare 

2021-03-29 

Utdragsbestyrkande 
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§49 Revidering av ägardirektiv för Gästabudsstaden AB

Diarienummer: KK20/543 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att uppdra till 
kommundirektör att utreda ägarstyrningen av kommunens helägda bolag 
samt att kommundirektören skulle återkomma med förslag till flertalet 

styrdokument, bland annat ägardirektiv. 

Kommundirektör har i samarbete med kommunens helägda dotterbolag 
Gästabudstaden AB tagit fram ett förslag på reviderat ägardirektiv. Efter en 
genomgång av nuvarande ägardirektiv samt bedömning av eventuella nya 

behov av revideringar konstaterades. Utövar redaktionella förändringar har 
förbättringar tagits fram i form av bolagets ändamål, föremål för bolagets 
verksamhet, bolagets ekonomiska mål med avsteg ifrån lokalisering, 
anpassa avkastningskrav till marknadsmässiga villkor, bolagets miljömässiga 

mål, digitalisering samt arbetsordning för styrelsen. 

Förslag 

Ett förslag till ägardirektiv för Gästabudstaden AB har tagits fram och består 

av ändringar som markerats i dokumentet. 

Controller Himn redogör för redaktionella ändringar av underlaget. 

Kommunstyrelsen godkänner detsamma. 

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell 

ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av 

kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att anta ägardirektiv för Gästabudstaden AB,

2) att godkänna delrapporteringen av uppdraget,

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att paragrafen omedelbart justeras.

Kommunfullmäktiges beslut till: 

Gästabudstaden AB 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Stadshuset i Nyköping AB 

Kommunikationsavdelning 

Ekonomiavdelningen 

Justerare 

PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-29 

Utdragsbestyrkande 
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§50 Revidering av bolagsordning för Stadshuset i

Nyköping AB

Diarienummer: KK20/543 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att uppdra till 

kommundirektör att utreda ägarstyrningen av kommunens helägda bolag 

samt att kommundirektören skulle återkomma med förslag till flertalet 

styrdokument, bland annat bolagsordning. 

Kommundirektör har i samarbete med kommunens helägda dotterbolag 

Stadshuset i Nyköping AB tagit fram ett förslag på reviderat bolagsordning. 

Efter en genomgång av nuvarande bolagsordning samt bedömning av 

eventuella nya behov av revideringar konstaterades. Utövar redaktionella 

förändringar har förbättringar tagits fram i form av kommunalrättsliga 

principer, firmateckning, tid för årsstämma samt inspektions- och insynsrätt. 

Förslag 

Ett förslag till bolagsordning för Stadshuset i Nyköping AB har tagits fram 

och består av ändringar som markerats i dokumentet. 

Controller Himn Dagemir besvarar frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Malin Karlsson (SD) 

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell 

ändring av att att-satsen om omedelbar justering beslutas av 

kommunstyrelsen, istället för av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att anta bolagsordning för Stadshuset i Nyköping AB,

2) att godkänna delrapporteringen av uppdraget, samt

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att paragrafen omedelbart justeras.

Kommunfullmäktiges beslut till: 

Stadshuset i Nyköping AB 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Justerare 
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Utdragsbestyrkande 
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§51 Revidering av bolagsordning för Nyköpingshem AB

Diarienummer: KK20/543 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att uppdra till 
kommundirektör att utreda ägarstyrningen av kommunens helägda bolag 
samt att kommundirektören skulle återkomma med förslag till flertalet 
styrdokument, bland annat bolagsordning. 

Kommundirektör har i samarbete med kommunens helägda dotterbolag 
�yköpingshem AB tagit fram ett förslag på reviderat bolagsordning. Efter 
en genomgång av nuvarande bolagsordning samt bedömning av eventuella 
nya behov av revideringar konstaterades. Utövar redaktionella förändringar 
har förbättringar tagits fram i form av bolagets ändamål, kommunalrättsliga 
principer, styrelse, firmateckning, tid för årsstämma samt inspektions- och 
insynsrätt. 

Förslag 

Ett förslag till ägardirektiv för Nyköpingshem AB har tagits fram och består 
av redaktionella ändringar som markerats i dokumentet. 

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell 
ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av 
kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att anta bolagsordning för Nyköpingshem AB,
2) att godkänna delrapporteringen av uppdraget, samt,

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att paragrafen omedelbart justeras.

Kommunfullmäktiges beslut till: 

Nyköpingshem AB 

Stadshuset i Nyköping AB 

Kommunikationsavdelning 

Ekonomiavdelningen 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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§52 Revidering av bolagsordning för Gästabudsstaden

AB

Diarienummer: KK20/543 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att uppdra till 

kommundirektör att utreda ägarstyrningen av kommunens helägda bolag 

samt att kommundirektören skulle återkomma med förslag till flertalet 

styrdokument, bland annat bolagsordning. 

Kommundirektör har i samarbete med kommunens helägda dotterbolag 

Gästabudstaden AB tagit fram ett förslag på reviderat bolagsordning. Efter 

en genomgång av nuvarande bolagsordning samt bedömning av eventuella 

nya behov av revideringar konstaterades. Utövar redaktionella förändringar 

har förbättringar tagits fram i form av bolagets ändamål, föremål för 

bolagets verksamhet, kommunalrättsliga principer, firmateckning, tid för 

årsstämma samt inspektions- och insynsrätt. 

Förslag 

Ett förslag till bolagsordning för Gästabudstaden AB har tagits fram och 

består av ändringar som markerats i dokumentet. 

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell 

ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av 

kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att anta bolagsordning för Gästabudstaden AB,

2) att godkänna delrapporteringen av uppdraget, samt

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att paragrafen omedelbart justeras.

Kommunfullmäktiges beslut till: 

Gästabudstaden AB 

Stadshuset i Nyköping AB 

Kommunikationsavdelning 

� 
Juste rare Utdragsbestyrkande 
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Ekonom i avdelningen 

Justerare 
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§53 Revidering av bolagsordning för

Stationsfastigheter i Nyköping AB

Diarienummer: KK20/543 

Bakgrund 

2021-03-29 

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att uppdra till 

kommundirektör att utreda ägarstyrningen av kommunens helägda bolag 

samt att kommundirektören skulle återkomma med förslag till flertalet 

styrdokument, bland annat bolagsordning. 

Kommundirektör har i samarbete med kommunens helägda dotterbolag 

Stationsfastigheter i Nyköping AB tagit fram ett förslag på reviderat 

bolagsordning. Efter en genomgång av nuvarande bolagsordning samt 

bedömning av eventuella nya behov av revideringar konstaterades. Utövar 

redaktionella förändringar har förbättringar tagits fram i form av 

firmateckning, tid för årsstämma, ärende på årsstämma, samt inspektions

och insynsrätt 

Förslag 

Ett förslag till bolagsordning för Stationsfastigheter i Nyköping AB har tagits 

fram och består av ändringar som markerats i dokumentet. 

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell 

ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av 

kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att anta bolagsordning för Stationsfastigheter i Nyköping AB,

2) att godkänna delrapporteringen av uppdraget.

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att paragrafen omedelbart justeras.

Kommunfullmäktiges beslut till: 

Stationsfastigheter i Nyköping AB 

Stadshuset i Nyköping AB 

Kommunikationsavdelning 

Juster'are Utdragsbestyrkande 



(tJ Nyköping 

Ekonomiavdelningen 

PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-29 

Utdragsbestyrkande 



[jJ Nyköping PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-29 

0 

§54 Arsredovisning för Stadshuset i Nyköping AB 2020

samt ombud och ombudsinstruktion inför

bolagsstämma

Diarienummer: KK21/31 

Sammanfattning 

Stadshuset i Nyköping AB har inkommit med kallelsen till årsstämma för år 
2020. Stämman hålls den 28 april 2021. Handlingarna är undertecknad av 
styrelseledamöterna, verkställande direktör, auktoriserad revisor och 
lekmannarevisor. 

Årets resultat landar på ett överskott för Stadshuset i Nyköping AB om 2 tkr 
och för bolagskoncernen ett överskott om 28 218 tkr. 

Revisorerna har i granskningsrapport för år 2020 gjort bedömningen att 
bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer också 
att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Bolaget har även inkommit med ett nytt förslag på bolagsordning. 

Bakgrund 

Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets ändamål skall vara att för kommunens räkning fungera som ett 
ägarbolag (moderbolag) till de aktiebolag vari kommunen har intressen och 
tillgodose kommunens behov av styrning och samordning av de 
kommunala verksamheter som drivs i aktiebolagsform. 

Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att såsom moderbolag äga 
aktierna i och svara för styrning av de bolag som kommunen bestämmer ska 
ingå i den kommunala bolagskoncernen. 

Förslag 

Förslaget är att årsredovisningen för Stadshuset i Nyköping AB läggs till 
handlingarna och att vid kommunfullmäktiges sammanträde välja 1 
ordinarie ombud och 1 ersättande ombud. En av dessa kommer sedan att 
representera Nyköpings kommun som aktieägare på årsstämman i 
Stadshuset i Nyköping AB 2021-04-28. Förslaget är även att ombudet vid 
bolagsstämman får i uppdrag att rösta för att resultaträkning och 
balansräkning fastställs, att tillstyrka d'sponeringen av bolagets vinst enligt 

Utdragsbestyrkande 
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fastställd balansräkning, att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet, att fastställa 

bolagsordning samt att arvoden/ersättningar ska fastställas. 

Nominering av ombud och ersättare sker vid kommunstyrelsens 

sammanträde. 

Urban Granström (S) nominerar Anna af Sillen (M) till uppdraget som ombud 

och Malin Hagerström (MP) till uppdraget som ersättare. 

Ordföranden finner att det förutom det framskrivna förslaget finns två 

nomineringar. 

Ordföranden ställer efter godkännande från kommunstyrelsen proposition 

på framskrivet förslag inklusive inkomna nomineringar och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma. 

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell 

ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av 

kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1) att lägga årsredovisning för Stadshuset i Nyköping AB till
handlingarna,

2) att utse Anna af Sillen (M) till ombud och Malin Hagerström (MP) till
ersättare vid årsstämman den 28 april,

3) att kommunens ombud vid Stadshuset i Nyköping AB:s årsstämma
får i uppdrag att rösta för:

· att resultaträkning och balansräkning fastställs samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret
2020

-att fastställa revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen
samt lekmannarevisorns granskningsrapport för räkenskapsåret 2020

- att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd
balansräkning

• att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet - att fastställa arvoden och
ersättningar för Stadshuset i Nyköping AB

- att fastställa bolagsordningen

- att fastställa styrelseledamöter och suppleanter

Juste rare Utdragsbestyrkande 
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- att fastställa lekmannarevisorer, auktoriserad revisor och
suppleanter

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att paragrafen omedelbart justeras.

Kommunfullmäktiges beslut till: 

Stadshuset i Nyköping AB 

Ekonomiavdelning 

Kommunikationsavdelning 

Valda ombud 

Utdragsbestyrkande 
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§55 Årsredovisning för Nyköpingshem AB 2020 samt
ombud och ombudsinstruktion inför bolagsstämma

Diarienummer: KK21/172 

Bakgrund 

Nyköpingshem AB har inkommit med kallelsen till årsstämma för år 2020. 
Stämman hålls den 22 april 2021. Handlingarna är undertecknad av 
styrelseledamöterna, verkställande direktör, auktoriserad revisor samt 
lekmannarevisor. 

Årets resultat landar på ett överskott för Nyköpingshem AB om 34 966 tkr. 

Revisorerna har i granskningsrapport för år 2020 gjort bedömningen att 
bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer också 
att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Bolaget har även inkommit med ett nytt förslag på bolagsordning och 
ägardirektiv. 

Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolaget skall i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Nyköpings 
kommun och erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande. 
Bolaget skall tillhandahålla ett varierat hyresrättsbestånd av god kvalitet, 
med en bredd i utbudet som attraherar allmänheten samt tillgodoser dess 
behov över tid. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer 

Förslag 
Förslaget är att årsredovisningen för Nyköpingshem AB läggs till 
handlingarna och att vid kommunfullmäktiges sammanträde välja 1 
ordinarie ombud och 1 ersättande ombud. En av dessa kommer sedan att 
representera Nyköpings kommun som aktieägare på årsstämman i 
Nyköpingshem AB. 

Förslaget är även att ombudet vid bolagsstämman får i uppdrag att rösta för 
att resultaträkning och balansräkning fastställs, att tillstyrka disponeringen 
av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning, att bevilja styrelse och VD 
ansvarsfrihet, att fastställa bolagsordning, att fastställa ägardirektiv, samt att 
arvoden/ersättningar ska fastställas 

Nominering av ombud och ersättare sker på kommunstyrelsens 
sammanträde. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Urban Granström (S) nominerar Urban Granström (S) till uppdraget som 

ombud och Martina Hallström (C) till uppdraget som ersättare. 

Ordföranden finner att det förutom det framskrivna förslaget finns två 

nomineringar. 

Ordföranden ställer efter godkännande från kommunstyrelsen proposition 

på framskrivet förslag inklusive inkomna nomineringar och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma. 

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell 

ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av 

kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

2) att lägga årsredovisning för Nyköpingshem AB till handlingarna,

3) att utse Urban Granström (S) till ombud och Martina Hallström (C) till

ersättare vid årsstämman den 22 april 2021,

4) att kommunens ombud vid Nyköpingshem AB:s årsstämma får i

uppdrag att rösta för:

- att resultaträkning och balansräkning fastställs - att tillstyrka

disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd

balansräkning

- att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet - att fastställa arvoden och

ersättningar för Nyköpings hem AB

- att fastställa bolagsordning

- att fastställa ägardirektiv

- att fastställa styrelseledamöter och suppleanter

- att fastställa lekmannarevisorer, auktoriserad revisor och

suppleanter.

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att paragrafen omedelbart justeras.

Kommunfullmäktiges beslut till: 

Nyköpingshem AB 

Stadshuset i Nyköping AB 

Kommunikationsavdelning 

Ekonomiavdelning 

�� 
Justerare Utdragsbestyrkande 
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Valda ombud 

Justerare 
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§56 Arsredovisning för Gästabudstaden AB 2020 samt

ombud och ombudsinstruktion inför bolagsstämma

Diarienummer: KK21 /173 

Bakgrund 

Gästabudstaden AB har inkommit med kallelsen till årsstämma för år 2020. 

Stämman hålls den 22 april 2021. 

Handlingarna kommer att vara undertecknad av styrelseledamöterna, 

verkställande direktör, auktoriserad revisor och lekmannarevisorn 

undertecknade innan kommunstyrelsens sammanträde. 

Resultat efter finansiella poster landar på ett överskott för Gästabudstaden 

AB om 16 180 tkr. Revisorerna har i granskningsrapport för år 2020 gjort 

bedömningen att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Revisorerna bedömer också att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Bolaget har även inkommit med ett nytt förslag på bolagsordning och 

ägardirektiv. 

Bolagets ändamål 

Bolaget ska inom Nyköpings kommun tillgodose kommuninvånarnas och 

företagens behov av tillgång till ett öppet höghastighetsnät för 

bredbandskommunikation. Detta ska genomföras på så sätt att bolaget låter 

bygga ut och förvalta ett bredbandsnät bestående i huvudsak av fiberkabel. 

Att nätet ska vara "öppet" innebär att alla leverantörer av olika 

bredbandstjänster (till exempel Internet, tele, TV, film med mera) ska ges 

möjlighet att mot en rimligt marknadsmässig betalning få använda nätet för 

distribution av sådana tjänster till sina abonnenter. 

Förslag 
Här Förslaget är att årsredovisningen för Gästabudstaden AB läggs till 

handlingarna och att vid kommunfullmäktiges sammanträde välja 1 

ordinarie ombud och 1 ersättande ombud. En av dessa kommer sedan att 

representera Nyköpings kommun som aktieägare på årsstämman i 

Gästabudstaden AB. Förslaget är även att ombudet vid bolagsstämman får i 

uppdrag att rösta för att resultaträkning och balansräkning fastställs, att 

tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd 

balansräkning, att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet, att fastställa 

bolagsordning, att fastställa ägardirektiv samt att arvoden/ersättningar ska 

fastställas. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Nominering av ombud och ersättare sker vid kommunstyrelsens 

sammanträde. 

Urban Granström (S) nominerar Martina Hallström (C) till uppdraget som 

ombud och Anna af Sillen (M) till uppdraget som ersättare. 

Ordföranden finner att det förutom det framskrivna förslaget finns två 

nomineringar. 

Ordföranden ställer efter godkännande från kommunstyrelsen proposition 

på framskrivet förslag inklusive inkomna nomineringar och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma. 

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell 

ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av 

kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1) att lägga årsredovisning för Gästabudstaden AB till handlingarna,

2) att utse Martina Hallström (C) till ombud och Anna af Sillen (M) till

ersättare vid årsstämman den 22 april 2021,

3) att kommunens ombud vid Gästabudstaden AB:s årsstämma får i

uppdrag att rösta för:

- att resultaträkning och balansräkning fastställs för räkenskapsåret
2020

-att fastställa revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns
granskningsrapport för räkenskapsåret 2020

- att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd
balansräkning

- att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet - att fastställa arvoden och
ersättningar för Gästabudstaden AB

- att fastställa bolagsordningen

- att fastställa ägardirektiv

- att fastställa styrelseledamöter och suppleanter

- att fastställa lekmannarevisorer, auktoriserad revisor och
suppleanter

Utd ragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen beslutar 

1) att paragrafen omedelbart justeras.

Kommunfullmäktiges beslut till: 

Gästabudstaden AB 

Stadshuset i Nyköping AB 

Ekonomiavdelning 

Kommunikationsavdelning 

Valda ombud 

Justerare 

2021-03-29 

Utdragsbestyrkande 
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§57 Årsredovisning för Nyköping Vattenkraft AB 2020
samt ombud och ombudsinstruktion inför
bolagsstämma

Diarienummer: KK21/174 

Sammanfattning 

Nyköping vattenkraft AB har inkommit med kallelsen till årsstämma för år 
2020. Stämman hålls den 21 april 2021. 

Handlingarna kommer att vara undertecknad av styrelseledamöterna, 
verkställande direktör, auktoriserad revisor och lekmannarevisorn 
undertecknade innan kommunstyrelsens sammanträde. 

Årets resultat landar på ett underskott för Nyköping Vattenkraft AB om -502 
tkr. Revisorerna har i granskningsrapport för år 2020 gjort bedömningen att 
bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer också 
att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Bakgrund 

Bolagets ändamål 

Bolaget ska driva och förvalta vattenkraftverken i Nyköpingsån och där 
producera elkraft för försäljning till kommuninvånare eller andra. Bolaget 
ska försälja miljömärkt elkraft, egenproducerad eller inköpt på elbörs. I den 
mån behovet av elkraft inte täcks av egen produktion ska bolaget köpa in 
miljömärkt el på elbörs/spotmarknad. Nyköping Vattenkraft AB har i 
dagsläget externa kunder. 

Fortsättningsvis ska bolaget i första hand leverera elkraft till kommunen. 
Andelen elkraft som levereras till andra kunder än kommunen får högst 
uppgå till 15 % av den totala mängden elkraft som levereras årligen. 
Bolaget ska därutöver använda delar av det överskott som elproduktionen 
genererar till att förbättra miljö och ekologisk mångfald samt söka tillgodose 
kanot- och fritidsliv i Nyköpingsån. 

Förslag 
Förslaget är att årsredovisningen för Nyköping Vattenkraft AB läggs till 
handlingarna och att vid kommunfullmäktiges sammanträde välja 1 
ordinarie ombud och 1 ersättande ombud. En av dessa kommer sedan att 
representera Nyköpings kommun som aktieägare på årsstämman i 
Nyköping Vattenkraft AB. Förslaget ··r ä en att ombudet vid bolagsstämman 

Juste rare Utdragsbestyrkande 
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får i uppdrag att rösta för att resultaträkning och balansräkning fastställs, att 

tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd 

balansräkning, att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet samt att 

arvoden/ersättningar ska fastställas. 

Nominering av ombud och ersättare sker vid kommunstyrelsens 

sammanträde. 

Inlägg i ärendet görs av Anna af Sillen (M). 

Urban Granström (S) nominerar Urban Granström (S) till uppdraget som 

ombud och Martina Hallström (C) till uppdraget som ersättare. 

Ordföranden finner att det förutom det framskrivna förslaget finns två 

nomineringar. 

Ordföranden ställer efter godkännande från kommunstyrelsen proposition 

på framskrivet förslag inklusive inkomna nomineringar och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma. 

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

Marita Göransson (KD), Lars Lundqvist (KD) och Patrik lvarsson (L) lämnar in 

ett särskilt skriftligt yttrande. 

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell 

ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av 

kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1) att lägga årsredovisning för Nyköping Vattenkraft AB till

handlingarna,

2) att utse Urban Granström (S) till ombud och Martina Hallström (C) till

ersättare vid årsstämman den 21 april 2021,

3) att kommunens ombud vid Nyköping Vattenkraft AB:s årsstämma får

i uppdrag att rösta för:

- att resultaträkning och balansräkning fastställs,

- att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd

balansräkning,

- att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet,

- att fastställa arvoden och ersättningar för Nyköping Vattenkraft AB,

Justerare Utdragsbestyrkande 
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- att fastställa styrelseledamöter och suppleanter,

2021-03-29 

- att fastställa lekmannarevisorer, auktoriserad revisor och

suppleanter.

Kommunstyrelsen beslutar 

1} att paragrafen omedelbart justeras.

Bilaga KS §57 

Särskilt skriftligt yttrande M, KD och L 

Kommunfullmäktiges beslut till: 

Stadshuset i Nyköping AB 

Nyköping Vattenkraft AB 

Ekonomiavdelning 

Kommunikationsavdelning 

Valda ombud 

Juste rare Utdragsbestyrkande 



KS 210329 
Särskilt yttrande 

Årsredovisning Vattenkraftbolaget 

Vattenkraftbolaget visar viss vinst men det är tack vare att kommunen som kund betalar mer 
per kilowatttimme än vad de privata kunderna gör. Det görs ett extra påslag på elpriset 
(gällande kommunen som kund) vilket närmast är att jämställa med en dold skatt. 
Utan dessa pengar har Vattenkraftbolaget visat kontinuerligt underskott sedan kommunen 
köpte det - alltså en dålig affär för kommunens invånare. 

Tommy Jonsson (M) 

Ahmad Eid (M) Jan Bonnier (M) 

Marita Göransson (KD) Lars Lundqvist (KD) 

Patrik lvarsson (L) 

Liberalerna 

Bil. KS § 57
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§58 Arsredovisning för Stationsfastigheter i Nyköping

AB 2020 samt ombud och ombudsinstruktion inför

bolagsstämma

Diarienummer: KK21/175 

Sammanfattning 

Stationsfastigheter i Nyköping AB har inkommit med kallelsen till årsstämma 
för år 2020. Stämman hålls den 20 april 2021. 

Handlingarna är undertecknad av styrelseledamöterna, auktoriserad revisor 
och lekmannarevisorn. Årets resultat landar på noll resultat för 
Stationsfastigheter i Nyköping AB. 

Revisorerna har i granskningsrapport för år 2020 gjort bedömningen att 
bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer också 
att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Bolaget även inkommit med ett nytt förslag på bolagsordning. 

Bakgrund 

Ändamålet med bolaget är att aktivt medverka till omvandling av 
stationsområdet i Nyköping till ett attraktivt resecentrum för olika 
verksamheter. 

Efter kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja dessa 
ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom området av det blivande 
-Nyköpings resecentrum - förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter
samt annan därmed jämförlig verksamhet. Verksamheten skall bedrivas
enligt affärsmässiga principer.

Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under räkenskapsåret. 

Förslag 

Förslaget är att årsredovisningen för Stationsfastigheter i Nyköping AB 
läggs till handlingarna och att vid kommunfullmäktiges sammanträde välja 1 
ordinarie ombud och 1 ersättande ombud. En av dessa kommer sedan att 
representera Nyköpings kommun som aktieägare på årsstämman i 
Stationsfastigheter i Nyköping AB. Förslaget är även att ombudet vid 
bolagsstämman får i uppdrag att rösta för att resultaträkning och 
bal sräkning fastställs, att tillstyrka isponeringen av bolagets vinst/förlust 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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enligt fastställd balansräkning, att bevilja styrelse ansvarsfrihet, att fastställa 
bolagsordning samt att arvoden/ersättningar ska fastställas. 

Nominering av ombud och ersättare sker vid kommunstyrelsens 
sammanträde. 

Urban Granström (S) nominerar Malin Hagerström {MP) till uppdraget som 
ombud och Carl-Åke Andersson (S) till uppdraget som ersättare. 

Ordföranden finner att det förutom det framskrivna förslaget finns två 
nomineringar. 

Ordföranden ställer efter godkännande från kommunstyrelsen proposition 
på framskrivet förslag inklusive inkomna nomineringar och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma. 

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell 
ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av 
kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1) att lägga årsredovisning för Stationsfastigheter i Nyköping AB till
handlingarna,

2) att utse Malin Hagerström (MP) till ombud och Carl-Åke Andersson
(S) till ersättare vid årsstämman den 20 april 2021,

3) att kommunens ombud vid Stationsfastigheter i Nyköping AB:s
årsstämma får i uppdrag att rösta för:

- att resultaträkning och balansräkning fastställs

- att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd
balansräkning

- att bevilja styrelse ansvarsfrihet

- att fastställa arvoden och ersättningar för Stationsfastigheter i
Nyköping AB

- att fastställa bolagsordning

- att fastställa styrelseledamöter och suppleanter

- att fastställa lekmannarevisorer, auktoriserad revisor och
suppleanter.

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen beslutar 

1) att paragrafen omedelbart justeras.

Kommunfullmäktiges beslut till: 

Stationsfastigheter i Nyköping AB 

Stadshuset i Nyköping AB 

Kommunikationsavdelning 

Ekonomiavdelning 

Valda ombud 

Justerare 

2021-03-29 

Utdragsbestyrkande 



[jJ Nyköping PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-29 

§59 Svar på motion gällande krav på utdrag ur

belastningsregister vid anställningar inom

äldreomsorgen och omsorgen för personer med

funktionsvariation

Diarienummer: KK19/204 

Bakgrund 

Rubricerad motion väcktes av Malin Karlsson (SD) på kommunfullmäktiges 

sammanträde 2019-03-12. Motionen uppmärksammar att utdrag ur 

belastningsregistret idag görs av Nyköpings kommun vid anställningar inom 

arbete med minderåriga, korttids-och fritidsverksamhet för 

funktionsnedsatta och ensamkommande barn. 

Motionären föreslår att sådana utdrag även ska göras vid anställningar inom 

äldreomsorgen och inom omsorgen för personer med funktionsvariation. 

Motivet till förslaget är att arbete med äldre och personer med 

funktionsvariation på många sätt kan jämställas med arbete med barn. Detta 

då även äldre och personer med funktionsvariation befinner sig i en utsatt 

position, med stark beroendeställning till familj, vänner men också till den 

offentliga omsorgen. Motionärens ambition att det utökade kravet på 

utdrag ur belastningsregistret både ska gälla kommunens egna 

verksamheter samt privata utförare som verkar inom kommunen. 

I linje med motionens intention är det i Nyköpings kommun självklart att alla 

Nyköpingsbor ska känna sig trygga och väl omhändertagna inom alla 

kommunens verksamhetsområden. Detta gäller givetvis även både inom 

äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariation. 

Polismyndigheten har regler för när arbetsgivare har rätt att begära utdrag 

ur belastningsregistret inför en anställning. Arbetsgivare har rätt att begära 

utdrag inför anställning vid skola eller inom barnomsorg, arbete med barn 

med funktionsnedsättning enligt LSS, arbete på HVB-hem eller vid övrigt 

arbete där kontakt med barn förs. Enligt polismyndighetens regler omfattas 

inte äldreomsorgen eller omsorgen för personer med funktionsvariation 

inom arbetsgivarens rätt att begära registerutdrag. 

Utöver polismyndighetens regler har Nyköpings kommun stöd i skollagen 

för begäran om utdrag ur belastningsregistret inför anställning inom yrken 

med eller i kontakt med barn. 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen på sitt 

sammanträde 2019-10-24. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 

\Tu\ 
Justerare Utdragsbestyrkande 
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motionen och framhäver att utdrag ur belastningsregistret inför en 

anställning inom arbete med äldre och personer med funktionsvariation inte 

är, eller bör ses som, en garanti för att ingen i personalen under 

anställningsperioden begår en brottslig handling. Det finns en risk att man 

förlitar sig till fullo på registerutdraget, och därmed i viss utsträckning 

tappar det kontinuerliga värdegrundsarbetet som alltid måste vara i fokus 

oavsett om man begär registerutdrag eller inte. 

Att begära registerutdrag är endast en av flera ingående moment i den 

bakgrundskontroll som en arbetsgivare kan genomföra vid en anställning. 

Andra moment som kan ingå är till exempel drogtest eller CV-granskning. 

Processen för bakgrundskontroller ska följa en kvalitetssäkrad och 

transparent process, både för att ha trovärdighet, säkerställa efterlevnad av 

lagar och regler på området och för att ge önskad effekt i form av ökad 

kontroll vid ett anställningsförfarande. 

Att enbart införa en metod för kontroll, exempelvis utdrag ur 

belastningsregistret, kan innebära att verksamheten anser sig ha "checkat av 

säkerhetsaspekten" vilket också kan medföra både minskat fokus och 

kontinuerligt arbete med att risksäkra sin verksamhet fortlöpande under 

anställningens gång. 

En annan aspekt är att hanteringen av begäran om registerutdrag kräver en 

stor administrativ insats. Detta då äldreomsorgen och 

funktionshinderområdet omfattar många tjänster och har stor 

personalomsättning. Risken finns också att utökade krav på begäran om 

registerutdrag medför att resurser som kunnat läggas på att uppfylla 

värdegrunden, vad gäller att göra ett bra arbete och bidra till utveckling för 

verksamheten och egen kompetens, istället läggs på dessa ytterligare 

administrativa insatser som motionens förslag innebär. 

Förslag 

Mot bakgrund av nämndens yttrande, Nyköpings kommuns kontinuerliga 

värdegrundsarbete och polismyndighetens regler för utdrag ur 

belastningsregister föreslår kommunledningskansliet att motionen avslås. 

Malin Karlsson (SD), Anna af Sillen (M) och Marita Göransson (KD) yrkar bifall 

till motionen. 

Sofia Amloh (S) yrkar bifall till framskrivet förslag. 

Malin Karlsson (SD) lämnar in ett särskilt skriftligt yttrande. 

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

Malin Karlssons (SD) med fleras ett bifallsyrkande till motionen. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden ställer efter godkännande från kommunstyrelsen proposition 

på framskrivet förslag mot Malin Karlsson (SD) med fleras yrkande och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att motionen avslås, samt

2) att motionen anses besvarad.

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

sig mot beslutet. 

Kommunfullmäktiges beslut till: 

Motionären 

Vård- och omsorgsnämnden 

Bilaga KS §59: 

Särskilt skriftligt yttrande SD 

Justerare J�sterare Utdragsbestyrkande 



Förslag till yttrande över motion "Krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställningar 
inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariation" KK19/204. 

Äldre och funktionsnedsattas rätt till trygghet är något kommunen ska arbeta aktivt för att 
säkerställa så långt det är möjligt. 
Målet med motionen är att få en kompletterande försäkran om att vi får laglydig personal 
som arbetar med människor som är i en utsatt position med stark beroendeställning. 
Vi ser föreslagen åtgärd om utdrag ur belastningsregistret som en lämplig kompletterande 
åtgärd utöver vanlig referensinhämtning inför anställning. 
Begäran om utdrag ur belastningsregister är en komplettering till dagens kontinuerliga 
arbete som görs vid anställning. Det ska inte ses som någon ersättande modell för varken 
värdegrundsarbetet eller vanlig referensinhämtning inför anställning. 

Idag finns det privat hemtjänst i Nyköping som redan använder sig av registerutdrag och 
Nyköpings kommun bör följa samma linje. 

Administrativt är denna åtgärd inte betungande för verksamheten då man enligt lag 
(2013:852) om registerkontroll endast får visa upp utdraget och notera att detta är utfört. 
Den som anställer får alltså inte registrera innehållet i utdraget. 
5§ En kontroll av registerutdrag får inte dokumenteras på något annat sätt än genom en 
anteckning om att utdraget har visats upp. 

Det kontinuerliga värdegrundsarbetet är centralt och ska pågå oavsett. Mot den bakgrunden 
rekommenderas att motionen bifalls. 

·�/��
o���& �

/Malin Karlsson (SD) 
=< 

Bil. KS § 59
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§60 Svar på motion om att införa ordningsomdömen

Diarienummer: KK17 /588 

Bakgrund 

Rubricerad motion väcktes av Anna af Sillen (M) och Petter Söderblom (M) 

vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-12. Motionärerna vill se att 

Nyköpings kommun inför ordningsomdömen i grundskolan. De motiverar 

förslaget med att elevers arbetsro är en viktig del i att skapa en lärmiljö med 

optimala förutsättningar. Motionen beskriver att en stor andel elever inte 

anser att det råder arbetsro på lektionerna i Nyköping vilket motionärerna 

menar har negativ inverkan på kunskapsresultaten. 

Mot ovan bakgrund föreslår motionärerna kommunfullmäktige besluta att 

barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

införandet av ordningsomdömen i grundskolan, samt hur det på bästa sätt 

införs ett system för sådana omdömen i grundskolan. 

I Nyköpings kommun ska skolan hålla högsta möjliga kvalitet och eftersträva 

att uppfylla Nyköpingsbornas behov och förväntningar. Mot den 

bakgrunden är kommunen positiv till motionens intention och instämmer i 

att arbetsro är en viktig del i en god lärmiljö. 

Barn- och ungdomsnämnden (BUN) har behandlat motionen på sitt 

sammanträde 2017-11-28. Nämnden förklarar i sitt yttrande att betyg och 

omdömen regleras på nationell nivå av staten, genom lagar och 

förordningar. Barn- och ungdomsnämnden uppfattar sålunda 

ordningsomdömen som något som varken bör eller kan regleras på 

nämnd nivå. 

I grundskolan ska lagstyrda utvecklingssamtal genomföras utifrån det som 

kallas för individuell utvecklingsplan. Detta är ett forum för att belysa vilka 

utvecklingsområden som är fokusområden för varje enskild elev. Därutöver 

ska löpande kontakt ske med elevernas hem för att kontinuerligt stämma av 

elevernas individuella situation. Om rektor gör bedömningen att frågan om 

ordning är något som borde lyftas på utvecklingssamtal så är det en fråga 

för rektors inre organisation. Sedan yttrandet från BUN har beslut inkommit 

från riksdagen med en uppmaning till regeringen där högstadie- och 

gymnasieskolor bör kunna ge skriftligt ordningsomdöme i terminsbetygen. 

Frågan bereds just nu av Regeringskansliet men omfattar inte 

ordningsomdömen på grundskolenivå. Oavsett utfallet av 

Regeringskansliets utredning förblir förutsättningarna därmed densamma 

som vid nämndens yttrande. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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I och med att betyg och omdömen regleras på statlig nivå faller 

ordningsomdömen utanför vad kommunen ansvarar för. Det är upp till 

rektors inre organisation att hantera huruvida ordningsfrågor ska vara en del 

av utvecklingssamtal. Utifrån detta föreslår kommunledningskansliet att 

motionen avslås i enlighet med barn- och ungdomsnämndens yttrande. 

Inlägg i ärendet görs av Patrik lvarsson (KD). 

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

Malin Karlsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Kent Pettersson (S) yrkar bifall till framskrivet förslag. 

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

Anna af Sillen (M) med fleras bifallsyrkande till motionen. 

Ordföranden ställer efter godkännande från kommunstyrelsen proposition 

på framskrivet förslag mot Anna af Sillen (M) med fleras yrkande och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att avslå motionen, samt

2) att anse motionen besvarad.

Anna af Sillen (M), Tommy Jonsson (M), Malin Karlsson (SD), Ahmad Eid (M) 

och Jan Bonnier (M) reserverar sig mot beslutet. 

Kommunfullmäktiges besfut till: 

Motionärerna 

BUN 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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§61 Beräkning tomträttsavgäld samt friköp av tomträtt

Diarienummer: KK21 /199 

Bakgrund 

I Nyköpings kommun finns 313 stycken tomträtter varav 295 avser 

småhusfastigheter och 18 stycken är för annat ändamål än bostäder (t ex 

industrier och handel). I dagsläget har kommunen inga tomträtter som 

upplåts för flerbostadshus. 

Tomträttsavgälden regleras var tionde eller var tjugonde år beroende på 

gällande avtal. 

2018 tog Kommunfullmäktige beslut om friköp och avgäldsberäkning för 

Kommunens samtliga tomträtter (KF § 149, 2018-09-11). 

I dag grundar sig avgälden samt friköpspriset på marktaxeringsvärdet samt 

en avgäldsränta. 

Mark- och exploateringsenheten har sett över hanteringen av kommunens 

tomträtter och föreslår några ändringar på grund av domstolsutslag om 

skälig avgäldsränta samt ett alltför schablonmässigt resultat vid användning 

av taxeringsvärden för tomträtter som ej utgörs av bostäder. 

Möjligheten för tomträttsinnehavaren att friköpa sin tomträtt finns i princip 

alltid för småhustomträtter. Friköp av övriga tomträtter prövas från fall till 

fall. 

Tomträtter för småhus 

Mark- och exploateringsenheten föreslår att de tidigare beslutade formlerna 

för småhustomträtter gäller förutom en sänkning av avgäldsräntan enligt 

rätts praxis. 

Friköp: 75 % av aktuellt marktaxeringsvärde Avgäldsberäkning vid 

omprövning: 

Marktaxeringsvärde1 x 0.752 x 3.0 % vid tioåriga avtal (3.25 % vid tjugoåriga 

avtal) 1 Aktuellt marktaxeringsvärde 2Reduceringsfaktor för anpassning av 

kostnader för anslutningsavgifter, trädgårdsanläggningar med mera. 

Övriga tomträtter 

Nya beräkningsformler för övriga tomträtter, såsom industri, handel, 

parkering etc. Friköp: 100% av marknadsvärdet1 Avgäldsberäkning vid 

omprövning: 

Marknadsvärdet1 * 3,0% vid tioåriga avtal (3.25 % vid tjugoåriga avtal) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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1 Aktuellt marknadsvärde på marken exklusive byggnader och andra 

anläggningar (som värderas av extern värderingsfirma) 2 Ränta enligt 

rättspraxis 

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? 

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts? 

Nej 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att godkänna de redovisade förslagen till formler för tomträttsavgäld

samt friköp för tomträtter,

2) att nya beräkningsformel börjar gälla från och med att detta beslut vunnit

laga kraft,

3) att detta beslut ersätter tidigare beslut KF § 149, 2018-09-11,

4) att Samhällsbyggnad inarbetar intäktsförlust i driftsbudget för

nästkommande år, samt

5) att godkänna att de tomträtter som har tjugoåriga avtal erbjuds tioåriga

avtal vid tillägg till avtal, det vill säga vid avgäldsreglering.

Kommunfullmäktiges beslut till: 

Samhällsbyggnad 

Mark- och exploatering 

Webbredaktör 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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§62 Årsredovisning 2020 Nyköping och Oxelösunds
Vattenverksförbund

Diarienummer: KK10/702 

Bakgrund 

Årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2020 har 
upprättats och behandlats av förbundets direktion. Fullmäktige i Nyköping 
och Oxelösunds kommuner ska därefter fastställa årsredovisningen, inför att 
frågan om ansvarsfrihet ska behandlas. 

Förbundet gör år 2020 ett ekonomiskt resultat på cirka 5, 7 miljoner kronor. 
Resultatet avsätts för att bekosta en ny reningsprocess, vilket kommer att 
komma hela kollektivet till gagn. 

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen att paragrafen 
omedelbart justeras efter dagens kommunstyrelsesammanträde. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att fastställa årsredovisning för Nyköping Oxelösunds
vattenverksförbund 2020.

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att paragrafen justeras omedelbart.

Kommunfullmäktiges beslut till: 

Oxelösunds kommun 

Nyköping och Oxelösunds Vattenverksförbund 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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§63 Framtidspaket för näringslivet

Diarienummer: KK21/200 

Bakgrund 

2021-03-29 

Näringsliv är ett av de tre politiskt uttalade fokusområden styret 

kommunicerade för mandatperioden direkt efter valet. Pandemin har slagit 

hårt mot näringslivet, särskilt hårt mot vissa sektorer såsom bland annat 

turism, handel samt kulturella och kreativa näringar. Det har varit naturligt 

att stödja näringslivet med olika stödpaket och samarbeten under 

pandemins akuta skede men vi behöver också bädda för framtiden, tiden 

efter corona, och blicka framåt även om pandemin ännu inte är över. 

Insatser för detta samlas i ett "Framtidspaket för näringslivet". 

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? 

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts? 

Nej 

Förslag 

Framtidspaketet består av tre övergripande områden för satsning: 

företagsklimat, fokus på om- och nyetableringar och framtidstro efter 

pandemin. 

Näringslivschef Maria Karlsson föredrar ärendet och besvarar frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Ahmad Eid (M). 

Malin Karlsson (SD) yrkar avslag på att-sats nr 11 och 12 i framskrivet förslag. 

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

Marita Göransson (KD), Lars Lundqvist (KD) och Patrik lvarsson (L) lämnar in 

ett skriftligt särskilt yttrande. 

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

förslaget och det framskrivna förslaget inklusive Malin Karlssons (SD) 

avslagsyrkande avseende att-sats nr 11 och 12. 

Ordföranden ställer efter godkännande från kommunstyrelsen proposition 

på framskrivet förslag mot framskrivet förslag inklusive Malin Karlssons (SD) 

Juste rare Utdragsbestyrkande 
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avslagsyrkande avseende att-sats nr 11 och 12 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att uppdra till division Näringsliv Kultur och fritid koordinerar

återrapportering av arbetet med Fokus Nöjd Kund till Näringslivsutskottet

under 04 2021,

2) att uppdra till Samhällsbyggnad att underlätta expansion och

nyetableringar genom att skyndsamt tillgängliggöra mer kommunal

företagsmark,

3) att uppdra till division Näringsliv, Kultur och fritid att i samverkan med

Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen utveckla processen för etablering

på kommunal mark, från planering till färdig etablering,

4) att uppdra till Samhällsbyggnad att tillsammans med Tekniska

divisionen och division Näringsliv, Kultur och fritid, att under 2021, utreda

och införa förstärkning och utveckling av hanteringen av etablering och

expansion utanför detaljplanerat område,

5) att uppdra till division Näringsliv Kultur och fritid att, tillsammans med

ledningsgruppen för Fokus Nöjd Kund, under 2021 leda arbetet med att

inkludera samtliga övriga verksamhetsområden i kommunen i arbetet med

Fokus Nöjd Kund där konkreta mål ska finnas i budget 2022,

6) att uppdra till Samhällsbyggnad att i samverkan med Tekniska

divisionen skapa en arbetsgrupp för att snabbt färdigställa kommunal mark

inom detaljplanelagt område till försäljning,

7) att uppdra till Samhällsbyggnad att tillsammans med division Näringsliv

Kultur och fritid genomföra omvärldsbevakning och framtagande av

prioriteringsgrund för ny verksamhetsmark på mindre tätorter,

8) att uppdra till division Näringsliv Kultur och fritid att i samverkan med

Samhällsbyggnad genomföra en marknadsanalys tillsammans med

näringslivet för att kartlägga nuvarande och framtida behov,

9) att uppdra till division Näringsliv, Kultur och Fritid att, avsätta tid och

resurser för att proaktivt hitta potentiella etableringar och få dem att välja

Nyköping,

Juste rare Utdragsbestyrkande 
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10) att arbetet med att finna potentiella etableringar till Nyköping ska
rapporteras löpande såväl till Näringslivsutskottet som till
Nyköpingsreg ionen,

11) att stödja satsningen Årets Stadskärna 2023, som leds av Nysam, med
både ekonomiska medel och personella resurser,

12) att anvisa 600 000 kronor från kommunstyrelsens ofördelade medel till
division Näringsliv Kultur och fritid för arbetet med Årets stadskärna 2023,

13) att anvisa 500 000 kronor från kommunstyrelsens ofördelade medel till
division Näringsliv Kultur Fritid för digitaliseringsprojekt "Digitala
Nyköping",

14) att anvisa 250 000 kronor från kommunstyrelsens ofördelade medel till
division Näringsliv Kultur Fritid för digitaliseringsprojekt "Digilyft Nyköping",
samt

15) att anvisa 150 000 kronor till Näringsliv Kultur och Fritid från
kommunstyrelsens ofördelade medel för att genomföra en förstudie för att
undersöka möjligheterna att på affärsmässiga grunder bedriva ett profilerat
hållbarhetsarbete kopplat till cirkulär ekonomi och återbruk kopplat till
utvecklingen av Nyköpings stadskärna.

Malin Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut till: 

Division Näringsliv Kultur Fritid 

Samhällsbyggnad 

Tekniska divisionen 

Ekonomiavdelningen 

Bilaga KS 63 

Skriftligt särskilt yttrande 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Särskilt yttrande 

Framtidspaket för näringslivet KK21/200 

S, C, MP-förslaget till Framtidspaket för näringslivet är en välkommen markering om att det 
politiska styret ser behovet av ett stärkt företagsklimat i vår kommun. Nyköpings placering 
som 169 på rankingen är en tydlig signal om att frågan inte har varit tillräckligt prioriterad 
under alltför lång tid. Nu står vi i ett läge där åtgärder för att stärka det lokala näringslivet och 
rädda jobb i Nyköping är viktigare än någonsin. En redan hög arbetslöshet, särskilt på 
ungdomssidan och i grupper som står långt från arbetsmarknaden är en skarp signal om att 
detta bör vara ett prioriterat område för politiken. 

Det finns många bra delar i det föreslagna framtidspaketet, vi noterar särskilt delarna kring 
företagsmark och myndighetsutövningen. Det vi saknar är trygghetsfrågan. Andelen företag 
som upplever problem kring brottslighet såsom inbrott, skadegörelse och snatteri ökar och 
behöver adresseras. I tillägg till det drabbas företag, precis som allmänheten i stort, av en 
ökande otrygghet generellt. Vi anser att kommunen bör stärka arbetet gällande trygghet för 
företag. 
I framtidspaketet saknas också åtgärder kring hur vi säkrar och utvecklar 
kompetensförsörjningen. Det är en avgörande fråga som bör finnas med. Likaså är 
infrastruktur en viktig fråga för stärkt företagande i vår kommun, även det området bör finnas 
med. 
Avslutningsvis anser vi att de förenklingar som tillkommit under pandemin, kopplat till regler, 
tillstånd, tillsyn etc bör utvärderas med ambitionen att behålla så mycket som möjligt av 
detta. 

j��;o�s� 

_=-1�--
Ahmad Eid (M) Jan Bonnier (M) 

"{tu)i /4,'rlm,r 
Marita Göransson (KD) 

<:.: 

Patrik lvarsson (L) 

-
Liberalerna 

Bil. KS § 63
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§64 Yttrande över promemorian Utbetalning av

ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

Diarienummer: KK20/756 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över en promemoria från 

Socialdepartementet gällande utbetalning av ersättning för personlig 

assistans endast vid tillstånd. Förslagen i promemorian innebär att 

• Försäkringskassan och kommunerna ska kunna neka en

assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig assistans som

utförts inom yrkes-mässig verksamhet utan tillstånd.

• Försäkringskassan och kommunerna blir skyldiga att informera Inspek

tionen för Vård och omsorg (IVO) när en enskild kan antas bedriva verksam

het med personlig assistans utan tillstånd.

• Inspektionen för Vård och omsorg får en skyldighet att informera berörda

kommuner när ett tillstånd att bedriva personlig assistans återkallas.

Promemorian har gått på remiss till Vård- och omsorgsnämnden som i 

samverkan med Division Social omsorg (DSO) tagit del av förslagen och 

ställer yttrat sig positiv. Förslagen ger kommunen bättre möjlighet att 

kvalitetssäkra den tjänst som den assistansberättigade köper. Vid enbart 

kommunal assistans får kommunen idag ingen information från IVO om ett 

tillstånd återkallas. Det kommer också att underlätta för kommunen att 

säkerställa att endast anordnare med tillstånd utför tjänster åt de 

assistansberättigade. Idag får den informationen eftersökas. Kommunen kan 

med kort varsel behöva tillhandahålla personlig assistans om en 

assistansanordnare får sitt tillstånd återkallat, men det finns beredskap för 

det och i normalfallet innebär det heller inte någon ökad 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? 

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts? 

Nej 

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara 

barnets bästa i förslag till beslut? 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen beslutar 

2021-03-29 

1) att anta yttrandet enligt tjänsteskrivelsen daterad 2021-03-11.

Beslut till: 

Socialdepartementet 

Division Social Omsorg 

Vård- och omsorgsnämnden 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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§65 Yttrande över remiss om föreskrifter och allmänna

råd om kommunernas handlingsprogram enligt lagen

om skydd mot olyckor

Diarienummer: KK21/64 

Bakgrund 

Riksdagen har beslutat om lagändringar i lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor (LSO) med syfte att stärka såväl den statliga styrningen av 

kommunernas arbete med skydd mot olyckor som den kommunala 

styrningen av arbetet. Det övergripande syftet är ett bättre skydd mot 

olyckor i Sverige. Handlingsprogrammen är kommunernas styrdokument för 

räddningstjänst och olycksförebyggande. Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) ges i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 

(FSO) föreskriftsrätt om programmens innehåll och struktur. 

Räddning och säkerhet i Nyköpings kommun har granskat remissutgåvan på 

föreskrift och allmänna råd och har följande förslag till svar. 

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? 

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts? 

Nej 

2021-03-16 

Förslag 

Kommunstyrelsen föreslås lämna följande övergripande synpunkter på 

remissen. 

Kommunen är positiv till en föreskrift om handlingsprogram, och anser att 

det kommer bidra till en ökad kvalitet och likvärdighet av handlingsprogram 

i landet. Föreskriften tillsammans med konsekvensutredningen och 

kommande handböcker bedöms underlätta för kommunen vid framtagande 

av handlingsprogrammet. 

Föreskriften försöker i vissa fall, genom allmänna råd, peka mot annan 

lagstiftning i arbetet med risker. De övergripande risker som finns kan bland 

annat hämtas i kommunernas Risk- och sårbarhetsanalyser, men i 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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föreskriften pekas det av naturliga skäl enbart på risker som kan föranleda 
räddningsinsats. Kommunen anser vidare att det är olyckligt att inte 
beskrivningen kan kompletteras med risker som inte föranleder 
räddningsinsats. Nyköpings kommun har tidigare haft ett brett anslag i sitt 
handlingsprogram (Handlingsprogram för en säkrare och tryggare 
kommun) som spänner över LSO, LEH, säkerhetsskyddslagen, 
brottsförebyggande mm. Vår bedömning är att föreskriften till stor del 
hindrar möjligheterna att få ett sammanhängande handlingsprogram som 
tydligt tar vara på synergieffekterna som finns inom dessa områden. Det 
bedöms bli en uppdelning mellan lagstiftningar och ett merarbete som 
bjuder in till felkällor då kopplingarna mellan lagstiftningar ska beskrivas i 
flertalet olika dokument. 

Kravet på mer detaljerade verksamhetsbeskrivningar upplevs inte 
harmonisera med syftet att handlingsprogrammet ska kunna användas som 
information till allmänheten. Tekniska beskrivningar av arbetssätt och 
metoder riskerar att flytta fokus från den effekt som ska uppnås, och den 
effekt och förmåga som det finns ett behov av att kommunicera med 
allmänheten om. Det finns även en generell uppfattning att föreskriften kan 
leda till en väl hög detaljeringsnivå på beskrivningarna av förmågan, som i 
sin tur leder till en problematik med uppdatering och beslut av nya 
handlingsprogram i takt med att förmågan utvecklas och förändras. 

Avsaknaden av framförhållning i samband med implementering av nya 
föreskrifter och lagstiftning ställer i detta fall till det för kommuner vilka 
fortfarande måste bereda och ta beslut inom den politiska processen. MSB 
har inom ramen för sitt uppdrag varit kreativa i att kunna möjliggöra för 
kommuner att påbörja arbete redan innan föreskriften vunnit laga kraft och 
ska ha eloge för detta, men oavsett dessa goda ansträngningar är tiden 
väldigt kort för arbete med underlag, politisk förankring och beslutsprocess. 
Tidplanen kommer att påverka handlingsprogrammets kvalitet i första 
framtagandet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att anta yttrande över remiss om föreskrifter och allmänna råd om
kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, samt

2) att delge Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
yttrandet.

Beslut till: 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 

Räd_dning och säkerhet 

\, 
Justerare Utdragsbestyrkande 
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§66 Förlängning av avtal om sotning och

brandskyddskontroll

Diarienummer: KK21/201 

Bakgrund 

2021-03-29 

Kommunen ansvarar enligt 3 kap. 4§ i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs för berörda 

anläggningar/installationer. 

Under 2016 tecknades senast ett avtal gällande ovanstående tjänster med 

en entreprenör, Sörmlandskustens ventilation AB (org. Nr 556601-3081 ). 

Avtalet är gällande från 2017-01-01 till 2021-12-31. I avtalet anges att 

ansökan om förlängning ska inkomma senast sex månader före avtalstidens 

utgång. 

Entreprenören har 2021-01-11 inkommit med begäran om förlängning om 

avtalet med 5 år enligt §13 i gällande avtal. 

Avtalet med entreprenören är ingått tillsammans med Oxelösund och Trosa 

kommun. Avstämning har gjorts med ansvariga för sotningsrelaterade 

frågor i dessa kommuner, där Sörmlandskustens räddningstjänst företrätt 

Nyköpings kommun, och det finns en samstämmighet i att en förlängning av 

avtalet ska göras. 

Entreprenören har under avtalsperioden gjort ett bra jobb och levererat 

enligt förväntan och enligt avtal. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att förlänga avtalet med Sörmlandskustens ventilation AB (org. Nr

556601-3081) med en giltighetstid på fem (5) år till och med 2026-12-31.

Beslut till:

Sörmlandskustens ventilation AB 

Trosa kommun 

Oxelösunds kommun 

Räddning och säkerhet 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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§67 Investering: Genomförande av byggprojekt Släbro

Förskola

Diarienummer: KK21 /202 

Bakgrund 

Oppeby har ett behov av fler förskoleplatser och behöver dessutom ersätta 

flera befintliga förskolelokaler som är små och inte anpassade att för att 

bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Mot den bakgrunden beslutade 

Kommunstyrelsen 2017-05-22 (Dnr KK17 /393) att ge Tekniska divisionen i 

uppdrag att göra en förstudie med underlag för kalkyl inför projektering 

samt beräknat investeringsbehov. Förstudien skulle föreslå geografisk 

placering av verksamheterna skola, förskola och eventuella 

fritidsanläggningar samt innehålla en preliminär tidplan för byggnation. 

Förstudien återrapporterades till Kommunstyrelsen 2018-10-15 (§ 284) med 

förslaget att bygga två förskolor med 5 baser, dvs. 150 platser i Oppeby i 

enlighet med kommunens koncepthandlingar för förskola. En förskola 

föreslogs placeras i Släbro och en i Oppeby Gård. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-02 (§ 298) i detta fall att ge Tekniska 

divisionen i uppdrag att projektera och upphandla en ny förskola vid Släbro 

i Oppeby med 150 platser. Platsen bedömdes medge uppförande av 

konceptförskola och en relativt snabb detaljplanändring ansågs möjlig. 

Tekniska divisionen har nu utfört projektering och upphandling och utifrån 

inkomna anbud har en anbudsbaserad kalkyl tagits fram för den nya 

förskolan. Projektering har skett parallellt med framtagande av detaljplan. 

Detaljplanen antogs av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-02. 

Byggnationen av den nya förskolan vid Släbro är kalkylerad till 73 mnkr och 

inkluderar solcellsanläggning samt anslutande gatuåtgärder och en och 

allmän parkering. Kostnader tillkommer för verksamhetens inredning och 

utrustning såsom bland annat möbler, IT-utrustning och köksutrustning som 

behövs för att bedriva verksamhet i lokalerna. 

För dessa inköp finns befintliga ramavtal där offerter eller uppgifter om pris 

inhämtats och kommunstyrelsen föreslås anvisa 3 mnkr för förskolans behov 

av lös egendom i form av utrustning och inventarier samt 300 000 tkr för 

köksutrustning. 

För projektet som helhet så finns även kostnadsposterna 3,5 mnkr för den 

redan genomförda projekteringen samt 1,3 mnkr av 2020-års driftmedel för 

förberedande arbeten som t.ex. ledningsomläggningar. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Byggstart för nya förskolan planeras till våren 2021 och färdigställandet 

under våren 2023.

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 

Dokumentation 

Genomförd prövning bifogas tjänsteskrivelsen. 

Projektledare Thomas Nygård föredrar ärendet och besvarar frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Jan Bonnier (M), Urban Granström (S) och Kent 

Pettersson (S). 

Anna af Sillen (M), Marita Göransson (KD), Tommy Jonsson (M), Ahmad Eid 

(M) och Jan Bonnier (M) yrkar avslag på framskrivet förslag.

Lars Lundqvist (KD) och Patrik lvarsson (L) lämnar in ett skriftligt särskilt 

yttrande. 

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

Anna af Sillens (M) med fleras avslagsyrkande. 

Ordföranden ställer efter godkännande från kommunstyrelsen proposition 

på framskrivet förslag mot Anna af Sillen (M) med fleras yrkande och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att uppdra till Tekniska divisionen att genomföra byggnation av en ny

förskola med 5 baser på Släbro i enlighet med projekterat och upphandlat

förslag,

2) att anvisa 73 mnkr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens

ofördelade investeringsmedel för genomförande av byggnationen,

Justerare Utdragsbestyrkande 
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3) att genomförd bygg nation av förskolan finansieras genom hyresintäkter

från verksamheterna,

4) att anvisa 3 mnkr kr till division Utbildning från kommunstyrelsens

ofördelade investeringsmedel för inköp av inredning och utrustning till nya

förskolan, samt

5) att anvisa 300 tkr till Måltidsservice från kommunstyrelsens ofördelade

investeringsmedel för inköp av köksutrustning och köksredskap till nya

förskolans kök.

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

Marita Göransson (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilagor KS §6 7 

Särskilt skriftligt yttrande 

Skriftlig reservation 

Beslut till: 

Division Barn och utbildning 

Ekonomiavdelningen 

Måltidsservice 

Samhällsbyggnad 

Tekniska divisionen 

(' n 

I I 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Investering: Genomförande av byggprojekt Släbro Förskola KK 21/202 

Oppeby behöver utvecklas och det är vi absolut för, liksom vi ser ett behov av 
förskola i området. Vi står dock fast vid vår hållning att den här storleken på 
skola är för stor. Vi förordar fler, och mindre, skolor. 

Vi vidhåller också det orimliga i att kommunstyrelsen gemensamt förutsätts ta 
beslut om enskilda skolbyggen utan att hela styrelsen har tillgång till ett 
ordentligt underlag för skolbehovet i kommunen och gemensamt har haft en 
politisk strategisk diskussion kring hur skolan ska utvecklas i kommunen. Det 
vore bra för Nyköping om politiken kunde landa en större samsyn kring hur, och 
var, vi ska utveckla skolan i kommunen. 

En helhetsbild av behovet gällande skollokaler är nödvändig för att säkra att rätt 
satsningar görs så att vi kan garantera bra skolmiljöer för våra elever och en bra 
arbetsmiljö för medarbetarna. Covid-19 pandemin sätter ytterligare ett perspektiv på 
hur skolor ska utformas och i vilken storlek. Blocköverskridande samtal bör föras för 
att nå så stor enighet som möjligt. 

�IS lån(M) To��
� 
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Jan Bonnier (M) Marita Göransson (KO) 

Ahmad Eid (M) 
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Liberalerna 

NP 
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Särskilt yttrande 

Investering: Genomförande av byggprojekt Släbro Förskola 

Oppeby behöver utvecklas och det är vi absolut för, liksom vi ser ett behov av 
förskola i området. Vi står dock fast vid vår hållning att den här storleken på 
skola är för stor. Vi förordar fler, och mindre, skolor. 

Vi vidhåller också det orimliga i att kommunstyrelsen gemensamt förutsätts ta 
beslut om enskilda skolbyggen utan att hela styrelsen har tillgång till ett 
ordentligt underlag för skolbehovet i kommunen och gemensamt har haft en 
politisk strategisk diskussion kring hur skolan ska utvecklas i kommunen. Det 
vore bra för Nyköping om politiken kunde landa en större samsyn kring hur, och 
var, vi ska utveckla skolan i kommunen. 

En helhetsbild av behovet gällande skollokaler är nödvändig för att säkra att rätt 
satsningar görs så att vi kan garantera bra skolmiljöer för våra elever och en bra 
arbetsmiljö för medarbetarna. För en så omfattande fråga bör också 
blocköverskridande samtal föras för att nå så stor enighet som möjligt. 

Patrik lvarsson (L) 

-
Liberalerna 

KK 21/202 

Bil. KS § 67
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0 

§68 Aterrapportering av genomförd internkontroll

2020 

Diarienummer: KK20/4 

Bakgrund 

Nyköpings kommun tillämpar Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO) modellen. Modellen bygger på fem 
huvudkomponenter som integrerar med varandra, vilka är grunden för att 
upprätta en intern kontrollplan: 

• Kontrollmiljö

• Riskbedömning

• Kontrollaktiviteter

• Information & Kommunikation

• Uppföljning

Syftet med lnternkontrollplaner är att upprätthålla en tillfredsställande intern 
kontroll genom att 

• Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt,

• Tillförlitlighet finns i verksamhetens information om ekonomin och
verksamhet,

• Efterleva lagar, föreskrifter och styrdokument.

Återrapportering av internkontroll ska ske till kommunstyrelsen årligen. 
Samtliga nämnder och verksamheter tar årligen fram en interkontrollplan 
baserad på en risk- och väsentlighetsbedömning av arbetsuppgifter och 
ansvarsområden. Samtliga nämnder följer upp sina respektive 
internkontrollplaner och fattar beslut om att godkänna dem. Även 
verksamheterna följer upp sina interkontrollplaner under året. 

I sammanställningen i bilaga till tjänsteskrivelse framgår vilka kontroller som 
genomförts under året och vilka avvikelser och brister i rutiner som 
uppmärksammats och åtgärdats. Exempel på brister är personalbrister och 
exempel på åtgärder är rättelser, upprättande/förtydligande av rutiner. 

Den sammanfattande bedömningen är att rutinen för uppföljning av 
internkontrollplanerna är god samt att uppföljningen övergripande 
genomförts på ett strukturerat och ordnat vis. 

Justerare J Utdragsbestyrkande 



(jJ Nyköping PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Kommundirektör Mats Pettersson besvarar frågor. 

2021-03-29 

Inlägg i ärendet görs av Marita Göransson (KD), Sofia Amloh (M), Carl-Åke 
Andersson (S) och Urban Granström (S). 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att godkänna återrapportering av genomförd internkontroll 2020.

Beslut till: 

Revisionen 

Ekonomiavdelning 

Samtliga verksamheter 

Juste rare Utdragsbestyrkande 
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§69 Ditt Nyköping - Nyköpings kundservice

Diarienummer: KK21 /203 

Bakgrund 

Alla verksamheter i kommunen har sedan flera år haft uppdrag från 

Kommunfullmäktige att jobba med kommunens tillgänglighet. Under förra 

året inleddes ett mer fokuserat arbete från Kommunikationsavdelningen 

kring tillgänglighet via telefon och att förbättra denna. Under året har 

diskussioner och återkoppling skett i divisionernas ledningslag kring möjliga 

förbättringsåtgärder. I samtalen med Näringslivsenheten och 

Samhällsbyggnad har det blivit tydligt att ett viktigt steg på vägen mot ökad 

tillgänglighet är att sätta fokus på hur kommunen hanterar enklare ärenden 

och servicefrågor och hur vi kan öka tillgängligheten för kunderna inom 

dessa områden. 

Arbetet med ökad tillgänglighet ligger också helt i linje med satsningen 

Fokus nöjd kund - där kvalitet, tillgänglighet och service är viktiga 

mätpunkter. 

Förslag 

Fler enheter ser nu behovet av en organisatoriskt samlad 

kundservicefunktion för att öka tillgängligheten till våra kunder -

medborgare, besökare, företag och föreningar. 

Följande divisioner/verksamheter föreslås därför inleda samarbete kring en 

gemensam kundservicefunktion. 

• Kommunikationsavdelningen

• Samhällsbyggnad

• Näringsliv, Kultur och Fritid

Inriktningen är sedan att lägga till ytterligare verksamheter under 2022 för 

att erbjuda en helhetslösning för kundservicemottagning i Nyköpings 

kommun. 

Målsättningen med förändringen är att: 

• Samtliga målgrupper ska uppleva god service i kontakt med Nyköpings

kommun enligt definitionen i KKik-mätningen.

Justerare Utdragsbestyrkande 



(iJ Nyköping PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-29 

• Förenkla och förtydliga våra kunders kontakter med kommunen genom att

stärka och utveckla en hög kompetens inom service men också i sakfrågor,

hos medarbetarna i kundserviceorganisationen.

• Skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs, och där det finns

utvecklingsmöjligheter.

• Skapa en effektivare handläggning av ärenden, då vi ser över vilka

arbetsuppgifter som ska utföras av vilken personal/kompetens

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att ge Kommunikation, Samhällsbyggnad och Näringsliv i uppdrag att

genomföra första steget i utvecklingen mot en kommungemensam

kundservice, - "Ditt Nyköping" under 2021.

2) att finansieringen av organisationen sker inom befintlig ram men det

finns behov av ramförflyttningar mellan verksamheterna.

3) att återkomma till KS under 04 2021 med uppföljning av projektets

första fas.

4) att Kommunikationsavdelningen ges uppdraget att under 2021 i

samverkan med övriga verksamheter kartlägga behov och bedöma hur

nästa steg i utveckling av kommungemensam kundservice ska ske.

5) att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 04 2021 för

fortsatt implementering under 2022.

Beslut till: 

Samhällsbyggnad 

Kommunikationsavdelningen 

Näringsliv, Kultur och Fritid 

Kansliet 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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§70 Markanvisningsavtal för del av fastigheten

Högbrunn 1 :5 inom kvarteret Duster i Hemgården

Diarienummer: KK21/204 

Bakgrund 

Markanvisningsavtalet avser del av fastigheten Högbrunn 1 :5, inom blivande 

kvarteret Duster inom Hemgårdens företagsområde, Nyköpings kommun. 

Näringslivsenheten tillsammans med Samhällsbyggnad, Mark- och 

exploatering bedömer att aktuell intressent, E & K Holding AB, kommer att 

bidra positivt till den fortsatta utvecklingen av företagsparken Hemgården. 

Området Hemgården företagspark vänder sig till etableringar inom industri, 

kontor och lager. Företaget E & K Holding planerar en utökning av sin 

befintliga verksamhet (Ingers Däck) och behöver därför en större fastighet 

för sin utökade verksamhet med stora fordon med släp, utökad 

däckverksamhet samt etableringar för sina befintliga hyresgäster i Id bäcken. 

Området för vilken avtalet gäller är markerad på kartan som bifogas 

tjänsteskrivelsen (bilaga 1) och har en areal om ca 33 000 kvadratmeter. 

Markanvisningen innebär att intressenten undersöker möjligheten att 

exploatera området för sin verksamhet. 

Förslag till markanvisningsavtal bifogas tjänsteskrivelsen (bilaga 2). 

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? 

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts? 

Nej 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att godkänna markanvisningsavtal för del av Högbrunn 1 :5, inom

blivande kvarteret Duster inom Hemgårdens företagsområde enligt ovan.

Beslut till: 

E & K Holding AB 

Samhällsbyggnad 
I � 

Justerare J Utdragsbestyrkande 
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§71 Inhyrning av lokal för daglig verksamhet

Diarienummer: KK21 /205 

Bakgrund 

Division Social omsorg (DSO) har ett långsiktigt behov av lokal för daglig 

verksamhet i Stigtomta med omgivning. Detta utifrån att det redan idag 

finns ett gruppboende och att det under 2021 startas ytterligare ett i 

Stigtomta. En gruppbostad är oftast ett livslångt boende för individen. 

Kommunen har en skyldighet att erbjuda personer som tillhör LSS 

personkrets daglig verksamhet utifrån myndighetsbeslut enl. LSS (Lagen om 

stöd och service för vissa funktionshindrade). Att kunna erbjuda lokal för 

daglig verksamhet till LSS-boende i Stigtomta är på flera sätt kvalitativt att 

föredra för målgruppen. Dessutom finns det hållbarhetsaspekter i att 

kommunen undviker transporter till och från andra platser inom kommunen 

på daglig basis. Transporter som till största delen bekostas av kommunen. 

Den dagliga verksamhet som har funnits under många år har skett på andra 

platser än i Stigtomta. Utöver att antalet platser i LSS-gruppboende i 

Stigtomta utökas finns det även behov av att kunna erbjuda individer med 

väldigt särskilda behov en plats för denna typ av verksamhet som inte ligger 

i direkt anslutning till bostaden. 

Att tillgodose behovet av lokaler för daglig verksamhet för målgruppen är 

ofta relativt svårt i orter med ett begränsat lokalutbud. Tekniska divisionen 

(TEK) har tillsammans med DSO identifierat en lokal som tillhandahålls av 

Svenska Kyrkan i Stigtomta som mycket lämplig för ändamålet. 

Innan den aktuella lokalen beslutades att vara den mest lämpliga fanns det 

alternativ som prioriterades bort utifrån att tillgänglighetskraven inte kunde 

tillgodoses. 

Lokalen kommer att delas mellan olika typer av dagligverksamhet och har 

möjlighet att justeras över tid utifrån hur verksamhetens utvecklas. 

Hyreskontraktet tecknas för en period av 10 år vilket är längre tid än vad 

delegationsordningen ger möjlighet för TEK att besluta om. Som 

bedömningen är idag kommer verksamheten att nyttja lokalen betydligt 

längre än de 10 år som hyreskontraktet sträcker sig. Att teckna ett tioårigt 

avtal ger möjlighet att komma ner i en rimlig hyresnivå utifrån att det behövs 

vissa anpassningar i lokalerna som hyresvärden ska genomföra vilket blir 

kostnadsdrivande om de ska skrivas av på kortare tid. 

Kostnaden för inhyrning ligger på knappt 1 500 kr/m2vilket bedöms som en 

normal hyresnivå och då inkluderas en anpassning av lokalerna för 

verksamhetens behov. 

Juste rare Utdragsbestyrkande 
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Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

2021-03-29 

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

med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 

bästa? 

Nej, verksamheten riktar sig till personer över 18 år. 

Inlägg i ärendet görs av Tommy Jonsson (M), Urban Granström (S) och Jan 

Bonnier (M). 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att hyra in en lokal i Stigtomta för
daglig verksamhet över en period på 10 år,

2) att delegera till fastighetschef på Tekniska divisionen att underteckna
framtaget hyreskontrakt, samt

3) att lokalen finansieras genom hyresintäkter från lokalnyttjande
verksamhet.

Beslut till: 

Division Social omsorg 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska divisionen 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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§72 Ny strategi för turism, evenemang och möten

Diarienummer: KK21 /198 

Bakgrund 

Nyköpings kommun har sedan 2015 tillsammans med näringslivet en 
gemensam besöksnäringsstrategi. Strategin löper fram till 2023. Syftet med 
strategin är att ta ut en framtida färdriktning som ska leda till ökad 
samverkan och samordning av resurser mot framtida gemensamma mål. 

Grunden i strategin är ett antal fokusområden som baseras på en nuläges
och omvärldsanalys utifrån Nyköpings förutsättningar. Inom dessa områden 
anses Nyköping ha bäst förutsättningar för att få en framgångsrik 
besöksnäring. 

Besöksnäring, evenemang och möten är viktiga komponenter för att skapa 
en levande och attraktiv plats för besökare, men också för invånare och 
möjligheten att attrahera nya invånare och verksamheter. 

I mars 2020 förändrades vardagen för verksamheter inom besöksnäring 
samt evenemang- och mötesindustrin med anledning av spridningen av 
Covid-19 och dess medföljande restriktioner. Alla prognoser pekar mot att 
det kommer ta lång tid innan vi är tillbaka i närheten av de nivåer som var 
2019. 

På nationell nivå förväntades det från Näringsdepartementet en lansering av 
ny nationell strategi för "Hållbar turism och en växande besöksnäring" under 
inledningen av 2020. På grund av pandemin har den lanseringen skjutits på 
framtiden. Även regionalt planeras framtagande av en ny regional strategi. 

Med anledning av pandemin behövs det även nya eller reviderade lokala 
strategier för hur vi i framtiden kan arbeta mer hållbart för en växande 
besöksnäring samt evenemang- och mötesindustri. Sedan tillkomsten av 
Nyköpings besöksnäringsstrategi 2015 har utvecklingen gått starkt framåt 
med nya samarbeten och genomförda projekt och aktiviteter. Idag har vi en 
mer samordnad organisation tillsammans med näringslivet för att attrahera 
större möten och konferenser. Nyköpings Arenor har också byggt en mer 
robust och starkare organisation för att attrahera och arrangera större 
evenemang. Och för att attrahera fler utländska besökare har vi utvecklat ett 
banbrytande tematiserat samarbete med ett antal kommuner och sedan 
bildat partnerskap med Visit Sweden. 

För att nå ett mer strategisk, hållbart och gemensamt utvecklingsarbete 
inom besöksnäring, evenemang och möten behöver vi en ny kraftsamling 
och gemensam plan framåt som kan hantera den nya värld och omvärld vi 
möter de kommande åren. Därför vore det av stor vikt att initiera ett arbete 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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med att i samverkan med näringslivet och i samklang med nationella och 

regionala strategiarbeten ta fram en ny lokal strategi för Turism, Evenemang 

och Möten. Strategin ska ha en direkt koppling till näringslivsstrategin samt 

harmoniera med övriga styrdokument i Nyköpings Kommun. Perspektiven 

inom landsbygdsutveckling ska tydligt säkerställas då den nya 

landsbygdsstrategin framtages parallellt med detta arbete och det därmed 

inte finns en uppdaterad strategi att luta sig mot. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att ge i uppdrag till Näringsliv, Kultur och Fritid att tillsammans med

turism näringen och föreningsliv ta fram ett förslag till ny strategi för turism,

evenemang och möten vilken tillsammans med beslutsunderlag presenteras

för Kommunstyrelsen senast 01, 2022

2) att strategin ska omfatta perspektiven destinationsutveckling, tillväxt

inom näringen (jobb) samt övergripande målbilder för evenemang och

möten.

3) att näringslivsutskottet fungerar som styrgrupp för arbetet

4) att strategin ska ta sikte på 2030

Beslut till: 

Näringsliv, Kultur och Fritid 

Samhällsbyggnad 

Juste rare Utdragsbestyrkande 
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§73 Delegationsärenden

Diarienummer: KK21 /5 

Förteckning över beslut fattade på delegation: 

Nr Från 

1 Kommunjurist 

2 Kommunjurist 

3 Kommunstyrelsens 

ordförande 

4 Räddningschef, Räddning 

och Säkerhet (ROS) 

5 Räddningschef, Räddning 

och Säkerhet (ROS) 

6 Kommunjurist 

Justerare 

Innehåll Diarienummer 

Anmälan om KK21/125:5 

de legationsbesl ut 

avseende Begäran om 

utlämnande av allmänna 

handlingar, borttagen e-

post 

Anmälan av KK21/126:4 

delegationsbeslut 

avseende Beslut om 

utlämnande av allmänna 

handlingar, inkommen e-

post 

Yttrande över ansökan KK20/709:4 

från FR Ramström Vind 

AB om tillstånd till 

miljöförlig verksamhet, 

Vindkraft, Norrköpings 

kommun 

Underhållsavtal, Scania KK21/5:39 

(Arver lastbilar), fordon 

VJG70E 

Nyttjandeavtal KK21/5:39 

Räddningsfordon med 

Tystberga räddningsvärn 

Anmälan av KK21/140:8 

delegationsbesl ut 

avseende Beslutom 

utlämnande av allmänna 

handlingar, skickad e-

post 

Utdragsbestyrkande 



(i)Nyköping 

7 Kommunjurist 

8 Kommunstyrelsens 

ordförande 

9 Kommunjurist 

10 Inköps- och 

upphandlingschef 

11 Tf Kanslichef 

12 Inköp- och 

upphandlingschef 

Juste rare 

PROTOKOLL 
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Anmälan av KK21/142:5 

delegationsbeslut 

avseende Beslut om 

utlämnande av allmänna 

handlingar, skickad e-

post 

Yttrande gällande OST17/5 

kompletterande samråd 

Järnvägsplan Stavsjö -

Loddby TRV2014/72083 

samt Vattenverksam het 

TRV 2017 /112658 

Anmälan av KK21/143:4 

delegationsbeslut 

avseende Beslut om 

utlämnande av allmänna 

handlingar, inkommen e-

post 

Anmälan om KK20/519: 10 

delegationsbesl ut 

gällande likalydande 

tilldelningsbeslut 3 i 

Varuförsörjningens 

upphandling 

operationsmaterial 

allmänt VF2019-0004 

Beslut gällande KK21/107:3 

Dokumenthanteringsplan 

samt Arkivbeskrivning för 

Inköps- och 

upphandlingsenheten 

Beslut om tilldelning av KK18/580:39 

kontrakt avseende 

upphandling snöröjning 

och halkbekämpning 

områden: 10, 12, 13A. 

Utdragsbestyrkande 
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13 Samhällsbyggnad Anmälan om KK21 /5:42 
delegationsbeslut: 
Färdtjänst och 
Riksfärdtjänst - Februari 

14 Inköp- och Beslut om förlängning av KK18/499:13 
upphandlingschef avtal med AimoPark 

15 Samhällsbyggnad, Anmälan om KK21/5:43 
Samhällsbetalda resor de legationsbesl ut: 

Skolskjuts - februari 

16 Enhetschef Anmälan om KK21/5:44 
Division Social omsorg delegationsbeslut: 

Tillsvidareanställning 
Vårdbiträde 1 st 

17 Säkerhetssamord nare Anmälan om KK21/5:45 
Kommunledningskansliet delegationsbeslut: Beslut 

att bevilja 
skadeståndsanspråk 4 st, 
Beslut att avslå 
skadeståndsanspråk 1 st, 
Komplettering av 
kommunens 
försäkringsskydd 

18 Kommunstyrelsens Beslut om KK20/433:9 
ordförande återrapportering till 

Socialstyrelsen avseende 
medlen för 
Äldreomsorgslyftet 2020 

19 Kommunjurist Anmälan om KK20/480: 11 
Kommunledningskansliet delegationsbeslut: 

Tilldelningsbeslut i 
upphandling Etanol som 
kolkälla 

20 Inköps- och Anmälan om KK20/480: 12 
upphandlingschef delegationsbeslut: 
Inköps- och Tecknande av avtal i 
Upphandlingsenheten 

Utdragsbestyrkande 

I 
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upphandling: Etanol som 

kolkälla 

21 Rektor, Barn Utbildning Anmälan om KK21/5:46 

Kultur delegationsbeslut: Beslut 

om tillsvidareanställning 

avseende lärare i 

grundskola 

22 Biträdande rektor, Barn Anmälan om KK21/5:47 

Utbildning Kultur delegationsbeslut: Beslut 

om tillsvidareanställning 

avseende barnskötare 

23 Biträdande rektor, Barn Anmälan om KK21/5:48 

Utbildning Kultur delegationsbeslut: Beslut 

om tillsvidareanställning 

avseende lärare i 

grundskola 

24 Verksamhetschef, Anmälan om KK21 /5:49 

Beställarkontoret delegationsbeslut: Beslut 

om tillsvidareanställning 

avseende sakkunnig 

tjänsteperson 

25 Mark- och exploateringschef, Anmälan om KK21/5:50 

Sam hä I Is byggnad delegationsbeslut: Beslut 

om tillsvidareanställning 

avseende ekolog 

26 Panerings/Utvecklingschef, Anmälan om KK21/5:51 

Tekniska Divisionen delegationsbeslut: Beslut 

om tillsvidareanställning 

avseende bovärd 

27 Tf Enhetschef, Tekniska Anmälan om KK21/5:52 

Divisionen delegationsbeslut: Beslut 

om tillsvidareanställning 

avseende VA-ingenjör 

28 Stabschef, Samhällsbyggnad Anmälan om KK21/5:53 

delegationsbeslut: Beslut 

�
Justerare Utdragsbestyrkande 
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29 Verksamhetschef, 
Må ltidsservice 

30 Myndighetschef, Social 
Omsorg 

om tillsvidareanställning 
avseende IT-samordnare 

Anmälan om KK21/5:54 
delegationsbeslut: Beslut 
om tillsvidareanställning 
avseende måltidsbiträde 

Anmälan om KK21/5:55 
delegationsbeslut: Beslut 
om tillsvidareanställning 
avseende 
biståndshand lägga re 

31 Enhetschef, Anmälan om KK21/5:56 
Kommunikationsavdelningen delegationsbeslut: Beslut 

om tillsvidareanställning 
avseende digital 
kommunikatör 

32 Enhetschef, Social Omsorg 

33 Kommunjurist 

34 Kommunjurist 

35 Kommunjurist 

Justerare 

Anmälan om KK21/5:57 
delegationsbeslut: Beslut 
om tillsvidareanställning 
avseende stödpersonal 

Anmälan av KK21/183:5 
delegationsbeslut: Beslut 
om utlämnande av 
allmänna handlingar, 
inkommen e-post 

Anmälan av KK21 /184:5 
delegationsbeslut: Beslut 
om utlämnande av 
allmänna handlingar, 
skickad e-post 

Anmälan av KK21 /186:5 
delegationsbeslut: Beslut 
om utlämnande av 
allmänna handlingar, 
sk�kad e-post 

re Utdragsbestyrkande 



(t]Nyköping 

36 Kommunjurist 

37 Kommunjurist 

38 Kommunjurist 

PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-29 

Anmälan av KK21/194:5 

delegationsbeslut: Beslut 

om utlämnande av 

allmänna handlingar, 

borttagen e-post 

Anmälan om KK21/187:5 

delegationsbeslut: Beslut 

om utlämnande av 

allmänna handlingar, 

ingående samt skickad e-

post 

Anmälan om KK21/185:5 

delegationsbeslut: Beslut 

om utlämnande av 

allmänna handlingar, 

inkommen e-post 

Kommunstyrelsen beslutar 

1) att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna.

Justerare Utdragsbestyrkande 



(iJNyköping PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-29 

§74 Anmälningsärenden

Diarienummer: KK21/2 

Nr Från Innehåll Diarienummer 
1 Kompetens- och Beslut från Kompetens- KK21 /2: 15.1 

arbetsmarknadsnämnden och 
a rbetsma rknadsnä m nden 
2021-02-03 § 3 
Redovisning av insatser 
finansierade av 
Tillväxtverket för att 
motverka segregation 

2 Sveriges Kommuner och Budgetförutsättningar för Postlistad 
Regioner åren 2021-2024 I Viktig 

information från SKR, 
cirkulär 21 :12 

3 Kommunstyrelsens Protokoll från KS KK21/2:16 
Näringslivsutskott Näringslivsutskott 2021-

02-22

4 Kommunstyrelsens Protokoll från KS KK21/2:17 
Personal- och Personal- och 
jämställdhetsutskott jämställdhetsutskott 

2021-02-15 

5 Samhällsbyggnad Laga kraftbevis: Postlista 
Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för 

Tennisplanen 1, Rosvalla, 
Nyköping, Nyköpings 
kommun 

6 Länsstyrelsen i Sam rådsyttrande: KK21/2:18.1 
Södermanlands län Länsstyrelsen i 

Södermanlands läns 
yttrande till Länsstyrelsen 
i Östergötlands län över 
järnvägsplan Ostlänken, 
Stavsjö - Loddby i 
Norrköpings och 
Nyköpings kommuner 

Justerare Utdragsbestyrkande 



(tJ Nyköping 

7 Samhällsbyggnad 

8 Samhällsbyggnad 

9 Region Sörmland 

10 Region Sörmland 

11 Region Sörmland 

12 Region Sörmland 

13 Fossilfritt Sverige 

Justerare 

PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-29 

Dom gällande KK21/2:19 

ekonomiskt stöd till 

inackorderingsbidrag 

enligt skollagen 

(2010:800) -

Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet 

Lagakraftbevis Detaljplan KK21/2:20 

för del av Oppe by gård 

1: 1, Oppeby, Nyköpings 

kommun 

Protokoll från Nämnden KK21/16:1.1 

för samverkan kring 

socialtjänst och vård 

2021-03-04 

Protokoll från KK21/18:1.1 

Gemensamma 

patientnämnden 2021-

02-18

Protokollsutdrag från KK21/16:9 

Nämnden för samverkan 

kring socialtjänst och 

vård,§ 4/21 2021-03-04 

Verksamhetsberättelse 

2020 Nämnden för 

samverkan kring 

socialtjänst och vård 

Reviderat beslut om KK21/45:7.1 

förlängning och 

förtydligande av 

rekommendation för att 

minska smittspridning av 

Covid-19 i Region 

Sörmland 

Skrivelse avseende att KK21 /188: 1-1 .1 

rapport ra in nya 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-29 

klimatmål - från Fossifritt 
Sverige 

14 Kultur- och Beslut från Kultur- och KK21/116:3-3.2 
fritidsnämnden fritidsnämnden 2021-02-

10 § 5 Verksamhets-
berättelse för Kultur- och 
fritidsnämnden 2020 

15 Vård- och Beslut från Vård- och KK21/116:2-2.1 
omsorgsnämnden omsorgsnämnden 2021-

02-04 § 7 Bokslut och
verksamhetsberättelse
2020

16 Nyköping-Oxelösunds Beslut från Nyköping- KK21/116:1-1.3 
Överförmyndarnämnd Oxelösunds 

Överförmyndarnämnd 
2021-02-01 § 3 210201 
Bokslut och 
verksam hetsberättelse 
2020 

17 Jävsnämnden Beslut från Jävsnämnden KK21 /116:4-4.1 
§ 5 2021-03-08
Verksamhetsberättelse
2020 för Jävsnämnden

18 Stadsbyggnadsenheten, Granskning: Förslag till Postlista
Samhällsbyggnad ny detaljplan för

Stockrosen 7 och 11 mfl,
Högbrunn, Nyköpings
kommun

19 Jävsnämnden Beslut från Jävsnämnden KK21/4:4-4.1
§ 6 2021-03-08
lnternkontrollplan 2021
för Jävsnämnden

20 Förvaltningsrätten i Dom 2021-03-15 (mål nr KK21/2:23
Linköping 8289-20) avseende

överklagat beslut 2020-
09-03 gällande busskort.
Förvaltningsrätten avslår
överklagandet

Justerare Utdragsbestyrkande 



(iJ Nyköping PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsen beslutar 

2021-03-29 

1} att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna.

Justerare Utdragsbestyrkande 


