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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 50 Fastställande av dagordning 

Ordförande Urban Granström (S) föreslår att ärendena ”Delegationsbeslut och 
Anmälningsärenden” utgår på grund av tekniska problem, samt att en 
redaktionell ändring av rubriken på ärendet ”Fastställande av riktlinjer för det 
systematiska arbetet” ändras till ”Medel för det systematiska arbetsmiljöarbetet”. 
Kommunstyrelsen godkänner detta.  
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 51 Tema-förmiddag: Uppföljning av de kommunala 

bolagen 

Diarienummer: KK23/172 

- Christer Lindström från Gästabudstaden informerar om visionen – Fiber

till alla.

- Sofie Ljungberg från Vattenkraft AB och Jonas Andersson sakkunnig

informerar om bolagets ändamål, ekonomiska och miljömässiga mål

samt internkontrollen.

- Johan Eriksson från Nyköpings hem informerar om kommunens

expansion och bostadsutveckling.

- Mats Pettersson, kommundirektör och Ola Pettersson, divisionschef

informerar om organisationen, uppföljning av ägardirektiv och

bolagsordning, året som varit, internkontroll samt planer för stadshuset.
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KS § 52 Kommundirektören informerar 

Diarienummer: KK23/78 

Kommundirektören Mats Pettersson informerar om det försämrade läget till följd 
av den ekonomiska utvecklingen i samhället. Mats informerar vidare om 
fortsättningen av arbetet med en gemensam kundservice, Fokus nöjd kund. 
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 53 Informationsärenden 

Diarienummer: KK23/78 

- Annika Malmström sakkunnig och Peter Björnhård informerar om

ärendet, ”Beslut om uppsägning av hyreskontrakt på Nyköpings hus med

statens fastighetsverk”

- Per Skyllberg, strateg samhällsplanering informerar om ärendet, ”

Yttrande över avgränsningssamråd enligt 6 kap 29–32 §§ miljöbalken

avseende den planerade havsbaserade vindkraftsparken, Vindpark

Långgrund”.

- Torben Buzas Eliasson informerar om ärendet, ” Remiss avseende

riksintresseprecisering för Stockholm Skavsta flygplats”.

- Ola Pettersson, divisionschef informerar om, Jobbsatsning: Tillväxt

Nyköping.

- Kent Nyman, divisionschef, informerar om,” Investering: Genomförande

av kommunalt vägnät för delar av Östra infarten”.
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 54 Obesvarade motioner per 2023-03-07 

Diarienummer: KK23/149 

Kommunallagens 5 kapitel 35 § anger att ”en motion eller ett medborgarförslag 

ska om möjligt beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 

år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte 

kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 

avskriva motionen eller medborgarförslaget för vidare handläggning.” 

Mot ovan bakgrund har en lista tagits fram över obesvarade motioner per 2023-

03-07.

Obesvarade motioner kvarstår sedan år 2016. 

2016: 1 är obesvarad 

2017: 3 är obesvarade 

2018: 2 är obesvarade 

2019: 2 är obesvarade 

2020: 3 är obesvarade 

2021: 2 är obesvarade 

2022: 12 är obesvarade 

2023: 2 är obesvarade 

Totalt finns 27 obesvarade motioner per 2023-03-07. 

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 

Yttranden och yrkanden 

Inlägg i ärendet görs av Thom Zetterström (SD). 

Jessica Johansson (L) yrkar på ytterligare en att-sats om att kommunfullmäktige 

ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att säkerställa 

att svar lämnas på motioner, inom rimlig tid,  

Maud Wachtmeister (KD) och Malin Karlsson (SD) yrkar bifall till Jessica 

Johansson (L) yrkande. 



PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Beslutsordning  

Ordförande Urban Granström (S) ställer framskrivet förslag under proposition 

och finner att det bifalls.  

Ordförande ställer Jessica Johansson (S) tilläggsyrkande under proposition och 

finner att det avslås.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1) att lägga upprättad lista över obesvarade motioner per

2023-03-07 till handlingarna.

Bilagor till beslutet:  

Särskilt yttrande från Thom Zetterström (SD), Malin Karlsson (SD) och Ann-Marie 

Eriksson, bilaga 1. 

Tilläggsyrkande från Jessica Johansson (L), bilaga 2. 

Kommunfullmäktiges beslut skickas till: 

Kommunsekreterarna 
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KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 55 Obesvarade medborgarförslag per 2023-03-07 

Diarienummer: KK23/150 

Kommunallagens 5 kapitel 35 § anger att ”en motion eller ett medborgarförslag 

ska om möjligt beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 

år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte 

kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 

avskriva motionen eller medborgarförslaget för vidare handläggning.” 

Mot ovan bakgrund har en lista tagits fram över obesvarade medborgarförslag 

per 2023-03-07. 

Obesvarade medborgarförslag kvarstår sedan år 2017.  

2017: 1 är obesvarad 

2018: 16 är obesvarade 

2019: 39 är obesvarade 

2020: 21 är obesvarade 

Totalt finns 77 obesvarade medborgarförslag per 2023-03-07. 

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 

Yttranden och yrkanden 

Thom Zetterström (SD) för inlägg i ärendet. 

Jessica Johansson (L) yrkar på ett tilläggsyrkande ”att dessa medborgarförslag 

skall bli besvarade under 2023”. 

Beslutsordning 

Ordförande Urban Granström (S) ställer framskrivet förslag under proposition 

och finner att det bifalls.  

Ordförande ställer tilläggsyrkande från Jessica Johansson (L) under proposition 

och finner att det avslås.  
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1) att lägga upprättad lista över obesvarade medborgarförslag per

2023-03-07 till handlingarna.

Bilagor till beslutet:  

Särskilt yttrande från Thom Zetterström (SD), Malin Karlsson (SD) och Ann-Marie 

Eriksson (SD), bilaga 3. 

Tilläggsyrkande från Jessica Johansson (S), bilaga 4. 

Kommunfullmäktiges beslut skickas till: 

Kommunsekreterarna 
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 56 Årsredovisning för Nyköping-Oxelösunds 

vattenverksförbund år 2022 

Diarienummer: KK23/110 

Årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2022 har 

upprättats och behandlats av förbundets direktion. Fullmäktige i Nyköping och 

Oxelösunds kommuner ska därefter fastställa årsredovisningen, inför att frågan 

om ansvarsfrihet ska behandlas.  

År 2022 har varit ett intensivt år för förbundet, och den omorganisation som 

direktionen beslutade om år 2020, med egenanställd personal som har trätt i full 

kraft. Ett stort antal projekt pågår parallellt, samtidigt som förbundet 

levererar mer vatten som produceras på ett mer effektivt sätt. 

Resultatet blir för år 2022 0 tkr, inklusive en avsättning om 1 765 tkr till 

investeringsfond avseende anläggning för rening med ozon/kol. 

Det framgår i årsredovisningen att vatten produceras till en mycket lägre 

elförbrukning än föregående år, vilket är positivt. Elkostnaden utgör en stor 

andel av produktionskostnaden för dricksvatten, och det är glädjande att 

förbundet blir mer energieffektiv. Förbundets bedömning är att detta till stor del 

är ett resultat av de nyinvesteringar som gjorts sedan år 2019. 

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 

Yttranden och yrkanden 

Inlägg i ärendet görs av Maud Wachtmeister (KD). 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1) att fastställa förslag till årsredovisning för Nyköping-Oxelösunds

vattenverksförbund 2022.

Kommunfullmäktiges beslut skickas till: 

Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund år 2022 

Förbundets revisorer 
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 57 Avvecklande av kommunala anhörigrådet 

Diarienummer: KK23/100 

Kommunala anhörigrådet inrättades i Nyköpings kommun 2003. (KK02/376). 

Kommunala Anhörigrådet (KAR) är ett organ för överläggningar, samråd och 

ömsesidig information mellan företrädare för anhörigorganisationer och 

anhörigvårdare samt frivilligorganisationer inom området och kommunens 

styrelser och nämnder. Anhörigrådet består av fyra förtroendevalda och 7–10 

representanter för lokala frivilligorganisationer för anhöriga och anhörigvårdare. 

Utifrån erfarenhet bedöms anhörigrådet inte längre uppfylla den funktion som 

ursprungligen var tänkt, som ett forum för dialog och referensorgan. Dels 

eftersom det är få frivilligorganisationer som har möjlighet att delta, dels 

eftersom det kom in enbart två nomineringar från två organisationer för den 

nuvarande mandatperioden. Därtill kan det även tilläggas att sedan 

anhörigrådet inrättades har kommunen formaliserat sitt anhörigstöd vilket kan 

vara en bidragande orsak till att anhörigrådet inte uppfyller den funktion som 

ursprungligen var tänkt. 

Mot denna bakgrund föreslås anhörigrådet avvecklas genom att reglementet för 

rådet upphävs (KK17/382) och de förtroendevalda som har uppdrag i rådet 

entledigas från dessa.  

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 

Yttranden och yrkanden 

Jessica Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1) att avveckla kommunala anhörigrådet genom att upphäva reglementet för

Anhörigrådet (KK17/382) från och med 2023-04-20, samt

2) att entlediga Carina Wallin (S), Fredrik Dahlin (M), Marianne Sohlman

Zetterström (SD) och Lovisa Bjurlén (V) från sina förtroendeuppdrag i

Anhörigrådet från och med 2023-04-20.

Bilagor till beslutet:  

Särskilt yttrande från Jessica Johansson (L), bilaga 5. 
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Kommunfullmäktiges beslut skickas till: 

Berörda förtroendevalda 

Margareta Svensson, representant 

Johan Isacsson, representant 

Demensföreningen  

IFSAP 

Vård- och omsorgsnämnden för kännedom 

Socialnämnden för kännedom 

Rådets sekreterare  

Webbredaktör 
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 58 Beslut om uppsägning av hyreskontrakt på 

Nyköpings hus med statens fastighetsverk 

Diarienummer: KK23/102 

Nyköpings kommun (kommunen) har ett hyresavtal med Statens Fastighetsverk 

(SFV) med organisationsnummer 202100–4474 om Nyköpings hus. Hyrestiden 

är 2014-01-01-2018-12-31 och förlängs med fem år i taget. Uppsägningstiden är 

9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. För uppsägning 2023-12-31 

gäller sista uppsägningstid 2023-03-31. 

Kostnaden för Nyköpings hus åligger Kultur- och fritidsnämnden och beräknade 

kostnader för år 2023 är 2 400 tkr för hyra, 450 tkr för el samt 360 tkr för 

fjärrvärme. Sammanlagd kostnad är 3 210 tkr.  

Hyresavtalet ger kommunen rätt att nyttja borggårdar och mark för 

arrangemang och det anges även i avtalet att dessa delar ska vara tillgängliga 

för allmänheten. Kommunen får efter godkännande av hyresvärden hyra ut 

fastigheten i andra hand.  

Nyköpings hus är ett Statligt Byggnadsminne, vilket innebär att fastigheten har 

skyddsföreskrifter mot ingrepp i fastigheten utan tillstånd. Vidare anges att vid 

större utomhusarrangemang har kommunen rätt att använda mark och 

borggårdarna. I vissa fall behöver Riksantikvarieämbetet fatta beslut om dessa 

tillstånd. Statens Fastighetsverk söker i sin tur tillstånd från 

Riksantikvarieämbetet.  

Kultur- och fritidsnämnden får idag intäkter för andrahandsuthyrning från Ingela 

Ljung & Event Media (delar av Gamla Residenset) och till Kulturkonferans AB 

(Porthuset/Cellfängelset och Gäldstugan/före detta Vaktmästarbostad). Båda 

parternas avtal inkluderar uppvärmning och el. Kultur- och fritidsnämndens 

hyresintäkt beräknas år 2023 till 300 t kr. Utöver det hyr Lokalbokningen på 

Nyköpings Arenor, Näringsliv Kultur och Fritid ut Borggården i andra hand, 

vilken regleras i Taxa för lokaler som förmedlas av Lokalbokningen. Taxa för 
Nyköpings Teater (KFN19/566). Detta genererar inga nämnvärda intäkter.  

Sörmlands museum har verksamhet i Kungstornet, vilken kommunen genom 

Kultur- och fritidsnämnden, delvis bekostar. I Avtal om Samverkan med 
Landstinget Sörmland (KK13/205), samt i Tilläggsavtalet regleras att kommunen 

ansvarar för hyra och el i Kungstornet. Avtalet avseende museiverksamhet i 

Kungstornet gäller fram till 2023-12-31. 

Byggnaderna Gripska huset/västra längan, Fängelsehålan/Kärntornet, Gustav 

Vasas rondell och Vagnsboden/Oxstallet står samtliga oanvända. Vid 

Gästabudsspelen har tidigare flera av byggnaderna använts av Nya Teater 

Sörmland. Efter samtal med den konstnärliga ledaren Jerk Westin har det 

framkommit att de inte har något behov av fasta lokaler. Nya Teater Sörmland 

har flera gånger fått använda Gamla Residenset utan kostnad för sina 

uppsättningar och repetitioner. 
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Drottningkällaren hyrs av Kulturkonferans AB, direkt av SFV. 

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 

Yttranden och yrkanden 

Inlägg i ärendet görs av Marco Venegas (MP). 

Annika Malmström sakkunnig och Peter Björnhård informerar och svarar på 

frågor. 

Urban Granström (S) yrkar på en redaktionell ändring avseende avtalstiden för 

museiverksamhet i Kungstornet. Nuvarande formulering i tjänsteskrivelsen 

”2023-12-31” ändras i protokollet till 2033-12-31. 

Beslutsordning 

Ordförande Urban Granström (S) ställer framskrivet förslag, med den 

redaktionella ändringen av datum under proposition och finner att det bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 
1) att säga upp befintligt hyresavtal för villkorsändring med Statens

Fastighetsverk gällande Nyköpings hus med avtalsnummer 110069,

2) att uppdra åt kommundirektören att samordna förhandlingarna med

Statens Fastighetsverk avseende Nyköpings hus innan uppsägningstiden för

nuvarande avtal löper ut,

3) att kommundirektören återrapporterar till kommunstyrelsen

Beslut till: 

Kommunfastigheter 

Kultur- och Fritidsnämnden 

Mats Pettersson, kommundirektör 
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 59 Yttrande över avgränsningssamråd enligt 6 kap 

29–32 §§ miljöbalken avseende den planerade 

havsbaserade vindkraftsparken, Vindpark Långgrund 

Diarienummer: KK22/1030 

Svea Vind Offshore planerar för två havsbaserade vindkraftparker, Långgrund 1 

och Långgrund 2. Ansökan gäller högst 182 havsbaserade vindkraftverk av en 

höjd på max 335 m från bas till övre vingspets.  Vindkraftparkerna omfattar ett 

område som sträcker sig mellan Askö i Trosa kommun via Nyköping, Oxelösund 

och Norrköping till Söderköpings kommun (Se bilaga1). Vindkraftsparkerna 

ligger i och i anslutning till och påverkar värden som är viktiga för Nyköpings 

kommun såsom friluftsliv och natur- och kulturmiljövärden. Långgrund 1 ligger 

till delar inom Nyköpings kommuns planeringszon. Långgrund 1 planeras 

innehålla max 90 kraftverk. Området som utgör Långgrund 1 och områden för 

planerad kabeldragning berör flera områden av riksintresse, naturreservat och 

Natura 2000-områden, de närmsta endast 200 m från den planerade 

vindkraftsparken. 

I kommunens översiktsplan som vann laga kraft i januari 2022 föreslås att de 

riksintressen för vindkraft som Långgrund 1 och Långgrund 2 sammanfaller med 

ska utgå. Länsstyrelsen i Södermanlands län stöder i sitt granskningsyttrande 

detta. Försvarsmakten förordar i sitt yttrande över kommunens översiktsplan 

2013 att riksintresseområdena för havsbaserat vindbruk stryks. Länsstyrelsen 

ställde sig bakom detta i granskningsyttrande för översiktsplan 2013. I förslag till 

Havsplan, 2019, för Norra Östersjön och Södra Kvarken gör staten 

ställningstagandet att riksintresse för totalförsvaret och riksintresset för vindbruk 

är oförenliga och att riksintresseanspråket för totalförsvaret ska ges företräde 

framför riksintresset för vindbruk inom havsplanen. Försvarsmakten har vid 

prövning motsatt sig samtliga områden för vindbruk till havs i området och har 

heller inte gett sjömätningstillstånd för att genomföra bottenscanning, vilket har 

medfört att nödvändiga undersökningar hittills inte har kunnat genomföras.  

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 

Yttranden och yrkanden 

Inlägg i ärendet görs av Marco Venegas (MP), Maud Wachtmeister (KD), Martina 

Hallström (C) och Malin Karlsson (SD). 

Per Skyllberg informerar och besvarar frågor. 



PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Beslutsordning 

Ordförande Urban Granström (S) ställer framskrivet förslag under proposition 

och finner att det bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 
1) att anta Yttrande över avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning

för havsbaserade vindkraftparkerna Långgrund 1 och Långgrund 2.

Bilagor till beslutet:  

Särskilt yttrande från Martina Hallström (C), bilaga 6.  Malin Karlsson (SD), Thom 

Zetterström (SD) och Ann-Marie Eriksson (SD), bilaga 7.  

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnad 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Trosa kommun 

Oxelösunds kommun 

Norrköpings kommun 

Söderköpings kommun 









PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 60 Remiss avseende riksintresseprecisering för 

Stockholm Skavsta flygplats 

Diarienummer: KK23/23 

Nyköpings kommun har tagit del av Remissutgåva nr 2 – Riksintresse-precisering 

för Stockholm Skavsta Airport (TRV2018/135400). 

Nyköpings kommun ser mycket positivt på att den aktuella riksintresse-

preciseringen framhåller Stockholm Skavsta Flygplats viktiga roll för 

internationell tillgänglighet och flygkapacitet i Stockholm-Mälardalen. Det är 

också positivt att Trafikverket bedömer att Skavsta är av samma betydelse som 

de flygplatser som ingår i det nationella basutbudet. 

Vidare ser kommunen positivt på att Trafikverket i bullerberäkningarna utgår 

ifrån flygprognos 2040 i stället för som tidigare flygplatsens hela miljötillstånd. 

Kommunen ser att den aktuella bullerberäkningen kan underlätta i den viktiga 

utvecklingen av verksamheter kring Skavsta och även i förverkligandet av 

kommunens översiktsplan med expansion av Nyköpings tätort västerut. 

Nyköpings kommun ser dock att Trafikverket behöver förändra eller utveckla 

några delar i rapporten innan publicering sker: 

• Beskrivningen av Skavstas viktiga roll inom samhällsviktigt flyg bör

utvecklas utifrån att regeringen har pekat ut Skavsta som

beredskapsflygplats.

• Trafikverket behöver belysa ”systemet Ostlänken” korrekt – nu beskrivs

bland annat kopplingen mot Skavsta otydligt och delvis felaktigt.

• Konflikten mellan Ostlänkens och flygplatsens marksanspråk behöver

redas ut för att undvika försening av Ostlänken.

• Tydligare beskriva hur riksintresset övergripande påverkar

förutsättningarna att utveckla området runt Skavsta.

• Utveckla beskrivningen av vägtrafikens tillgänglighet till Skavsta och då

inkludera den avsiktsförklaring som kommunen tecknat tillsammans med

Region Sörmland och Trafikverket (KK22/182).

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 

Yttranden och yrkanden 

Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C). 

Torben Buzas Eliasson informerar och besvarar frågor. 



PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen beslutar 
1) att anta yttrandet över remissen Riksintresseprecisering för Stockholm

Skavsta flygplats.

Beslutet skickas till: 

Trafikverket 



PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 61 Jobbsatsning: Tillväxt Nyköping 

Diarienummer: KK23/161 

Näringslivsenheten har initierat en upphandling av insatser för tillväxt och 

jobbskapande. Inom ramen för den strukturerande förstudien – Tillväxt 

Nyköping – har relevant data om det lokala näringslivet och om 

arbetsmarknaden i Nyköping samlats in från såväl kommunens egna som andra 

källor. 

Behovet av ett fokuserat arbete med uppsökande verksamhet mot målgruppen 

små och medelstora företag är tydligt. Med ett erbjudande av kostnadsfri 

affärsutveckling, matchning, nätverkande och rekryteringsstöd finns potential att 

skapa 1 000 jobb på 5 år, och en mer inkluderande arbetsmarknad och social 

sammanhållning. 

Bakgrund 
Nyköping har idag ett diversifierat näringsliv med dominans av små och 

medelstora företag. Småföretagen ser optimistiskt på framtiden för Nyköping. 

Mycket tack vare infrastruktur- och logistiklösningar som Ostlänken och Skavsta. 

Dock finns utmaningar kring, dels instabil ekonomi med inflation, lågkonjunktur, 

segregation och osäkert säkerhetsläge. Dels är tillväxthinder i form av avsaknad 

av kompetent arbetskraft, och därigenom är kompetensförsörjning den enskilt 

viktigaste tillväxtutmaningen framöver. 

Analysen och slutsatserna av insamlade data och den samlade bedömningen är 

att det finns goda förutsättningar för att lyckas med ett tillväxtinitiativ i Nyköping 

Ett tillväxtinitiativ i Nyköping skulle bygga vidare på de framgångsrika initiativ 

som redan drivs på andra platser. Konceptet är beprövat och stabilt och kommer 

från leverantören bestå av tre delar: Ramverk, Driftmodell och Fundament. 

Ramverket kan beskrivas som Tillväxtinitiativets samverkansplattform.  

Genom samverkan med offentliga samverkansparters, privat näringsliv, 

tillväxtföretag och arbetskraft skapas ett effektivt sätt att få en större utväxling på 

arbetet, än om alla dessa partner gjorde egna riktade insatser utan samverkan. 

Initiativet är fristående och näringslivsdrivet med ett operativt team som 

levererar tjänster enligt Driftmodellen. Ett kostnadseffektivt, målmedvetet och 

flexibelt team som kan leverera enligt driftmodellen är avgörande för att 

konceptet ska fungera och teamet jobbar med tre fokusområden;  

• Utveckla – med hjälp av agila metoder där arbetet drivs med fasta

perioder s.k. ”sprintar” (4–10 veckor) som startas och avslutas med längre

planeringsmöten. Under dessa perioder är huvudfokus det operativa

behovsstyrda arbetet som kontinuerligt fångas upp i veckovisa

”pulsmöten” samt enskilda prioriterade och utvalda utvecklingsprojekt.

• Berätta – göra entreprenörerna till hjältar för att stärka dessas nyckelroll

för ett hälsosamt företagsklimat. Sammanställa statistik och berätta hur

många jobb som skapas och anordna s.k. Tillväxtträffar (luncher mm).



PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

• Sälj och leverera – huvuddelen av tiden läggs på att kontakta och bygga

relationer till de lokala entreprenörerna inom målgruppen och leverera

tjänster till dem (värdeerbjudanden). I första hand för att ta bort hinder

för tillväxt.

Fundamentet kan beskrivas som den grund av värderingar och vinnande 

principer som verksamheten vilar på och utifrån vilka den bedrivs. Dessa 

värderingar är: Se kraften i individen, skapa tillit, visa mod och våga samt 

utveckla. 

Parallellt sker ett arbete med målgruppen arbetslösa för att utifrån en stark 

relation med entreprenörerna tydligare förstå vem som skulle kunna vara en 

tillgång för vilket företag. 

Upphandling av uppdraget har utifrån anbudsförfrågan med ovan beskrivet 

syfte och innehåll. Leverantör Thread AB har tilldelats uppdraget som ska 

levereras i enlighet med avtalet. 

Leverantören ska tillsätta en styrgrupp som ansvarar för Tillväxt Nyköpings 

verksamhet. Den ska bestå av två representanter från Nyköpings kommun, varav 

en utses som ordförande, en representant från Näringslivsenheten Nyköpings 

Kommun, två representanter från Tillväxt Stockholm.  

Rapportering ska ske kvartalsvis till Division Näringsliv, Kultur & Fritid, Nyköpings 

Kommun. Rapporteringen ska innehålla genomförda rådgivningar, matchningar 

och rekryteringar som ägt rum samt antal personer som fått arbete. 

Ett avtal ska tecknas mellan Nyköpings Kommun och Thread AB som reglerar 

villkor för uppdraget. Kommunen har rätt att säga upp avtalet om målen för 

uppdraget inte uppnås.   

Ekonomiska konsekvenser 
Målet för Tillväxt Nyköping för hela femårsperioden är att skapa 1000 nya jobb i 

små- och mellanstora företag i Nyköping. Det finns en målsättning för nya jobb 

för respektive år under femårsperioden. Ersättning till utföraren består av en fast 

del och en rörlig del. Storleken på den rörliga delen av ersättningen är 

beroende på hur bra man når målet med nya jobb för respektive år under 

femårsperioden. I kommunfullmäktiges budget 2023 finns det öronmärkta 

medel reseserverad för en jobbsatsning. Budgetmedel finns i kommunstyrelsens 

reserv och var tänkta att användas till att skapa nya riktiga jobb och få fler 

personer till egen försörjning. För att finansiera första året i projektet föreslås att 

4,7 miljoner kronor av kommunstyrelsens ofördelade medel flyttas från reserven 

till division näringsliv, kultur och fritid för att täcka kostnaden för jobbsatsning 

under 2023. Kommunens näringslivsenhet blir den kommunala huvudmannen 

för att driva och följa upp jobbsatsningen Tillväxt Nyköping. Beloppet på 4,7 

miljoner kronor för första året inkluderar även startkostnaden för jobbsatsningen 

som beräknas till 400 tkr. Alla ersättningar är i fasta priser det vill säga att det 

inte ingår någon indexuppräkning, 



PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Finansiering för kommande åren av jobbsatsning beaktas i framtagande av 

budget 2024 och ska finnas med i budgetplanering för åren 2025–2027. 

Det årliga målet för nya jobb Fördelning 

kostnad 

fast/rörlig 

kostnad i 

% 

Kostnad per år 

min/max mnkr 

År 1 skapa 57 nya jobb 70/30 3,4/4,7 

År 2 skapa 150 nya jobb 50/50 2,5/4,6 

År 3 skapa 223 nya jobb 50/50 2,5/5,0 

År 4 skapa 280 nya jobb 40/60 2,0/5,0 

År 5 skapa 290 nya jobb 40/60 2,0/5,0 

Totalt på fem år 1000 nya 

jobb 

12,4/24,3 

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 

Möjlighet till arbete och egen försörjning skapa förutsättningar för en trygg och 

bra uppväxt för barn. 

Har en prövning av barnets bästa genomförts? 

Nej   

Yttranden och yrkanden 

Inlägg i ärendet görs av Marco Venegas (M), Jessica Johansson (L), Jonas Jegers 

(C) och Ahmad Eid (M).

Malin Karlsson (SD) och Maud Wachtmeister (KD) yrkar avslag på framskrivet 

förslag. 

Martina Hallström (C) yrkar ”att kommunstyrelsen ges en årlig avrapportering 

kring uppfyllelse av målen och ekonomin”. 

Ola Pettersson och Jukka Taipale informerar och besvarar frågor. 



  PROTOKOLL  

 KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 
 
 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Beslutsordning 

Ordföranden Urban Granström (S) ställer framskrivet förslag mot avslagsyrkande 

från Malin Karlsson (SD) och Maud Wachtmeister (KD) under proposition och 

finner att framskrivet förslag bifalls.  
 

Ordförande ställer tilläggsyrkande från Martina Hallström (C) under proposition 

och finner att det avslås.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 
1) att genomföra satsningen Tillväxt Nyköping genom metoden Tillväxt 

Stockholm, 

2) att fördela 4,7 miljoner kronor från kommunstyrelsens ofördelade medel till 

Division Näringsliv, kultur & Fritid för genomförandet, 

3) att uppdra till Division Näringsliv, Kultur & Fritid att ta med kostnaden för 

jobbsatsningen i budgetprocessen inför budgetbeslut för perioden 2024–

2027, 

4) att Division Näringsliv, Kultur & Fritid kvartalsvis ska återrapportera till 

näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet, samt 

5) att paragrafen anses omedelbart justerad.  

 

Reservationer 

Skriftlig reservation från Malin Karlsson (SD), bilaga 8 och Martina Hallström (C), 

bilaga 9. 

Bilagor till beslutet:  

Avslagsyrkande från Maud Wachtmeister (KD), bilaga 10. 

Beslutet skickas till: 

Division Näringsliv, Kultur & Fritid 

Ekonomiavdelningen 

  









PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 62 Investering: Genomförande av kommunalt vägnät 

för delar av Östra infarten 

Diarienummer: KK23/146 

Östra infarten till Nyköping har varit uppe för beslut i Kommunstyrelsen i flera 

omgångar, 2015 (KS§266), 2017 (KS§63), 2018 (KS§79), 2019 (KS§90), 2019 

(KS§273), 2021 (KS§196) och 2022 (KS§76).  

Först vid beslut om statlig medfinansiering för år 2016, därefter om 

avsiktsförklaring för genomförande av åtgärdsvalsstudien och efter det för 

avrapportering av åtgärdsvalsstudien med begäran om uppdrag för en 

efterföljande trafikanalys. Trafikanalysen återrapporterades våren 2019 och i 

slutet av 2019 skrev Samhällsbyggnad ett samverkansavtal med Trafikverket för 

framtagande av vägplan för Östra infarten. Hösten 2019 fick Samhällsbyggnad 

och Tekniska divisionen i uppdrag att ta fram detaljplan och projektering för 

åtgärder på de kommunala delarna av infarten. 

Projekt Östra infarten är ett gemensamt projekt mellan Nyköpings kommun och 

Trafikverket. Ombyggnationen omfattar åtgärder på både statligt och 

kommunalt vägnät som finansieras till 50 % av Nyköpings kommun och till 50 % 

av staten genom Länstransportplanen. 

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 

Yttranden och yrkanden 

Martina Hallström (C) yrkar på ”att ge Tekniska divisionen i uppdrag att 

återkomma till kommunstyrelsen med jämna mellanrum, särskilt om kostnaderna 

börjar dra i väg så vi fortlöpande hålls uppdaterade”. 

Inlägg i ärendet görs av Maud Wachtmeister (KD). 

Kent Nyman informerar och svarar på frågor. 

Beslutsordning 

Ordförande Urban Granström (S) ställer framskrivet förslag under proposition 

och finner att det bifalls.  

Ordförande ställer tilläggsyrkande från Martina Hallström (C) under proposition 

och finner att det avslås.  



PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen beslutar 
1) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra byggnationen av Östra

infarten enlighet ovan,

2) att anvisa 28 300 000 kr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens

ofördelade investeringsmedel för byggnation av de kommunala åtgärderna,

3) att utöver tidigare beslutade medel anvisa ytterligare 2 000 000 kr till

Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens ofördelade driftsmedel för

medfinansiering av Trafikverkets uppdrag för upprättande av vägplan,

4) att utöver tidigare beslutade medel anvisa ytterligare 700 000 kr från

Kommunstyrelsens ofördelade driftsmedel till Tekniska divisionen för

utredningar i samband med upprättandet av nya detaljplaner,

5) att anvisa 150 000 kr till Samhällsbyggnad från Kommunstyrelsens

ofördelade driftsmedel för fastighetsregleringar Utmålet 3 och Hyddan 2,

6) att anvisa 1 220 000 kr till Samhällsbyggnad från Kommunstyrelsens

ofördelade driftsmedel för flytt av fjärrvärmeledningar i etapp 1,

7) att anvisa 2 875 000 kr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens

ofördelade driftsmedel för flytt av fjärrvärmeledningar i etapp 2,

8) att anvisa 250 000 kr till Tekniska divisionen från Kommunstyrelsens

ofördelade driftsmedel för rivning av befintliga HSB-garage,

9) att kapitaltjänstkostnaderna för byggnation inarbetas i Miljö- och

samhällsbyggnadsnämndens budget, samt

10) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen

efter Trafikverkets genomförda åtgärder för noggrannare uppgifter om

kostnaderna för genomförande.

Reservationer 

Skriftlig reservation från Martina Hallström (C), bilaga 11. 

Beslutet skickas till: 

Tekniska divisionen 

Samhällsbyggnad 

Ekonomiavdelningen 
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KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

KS § 63 Medel för det systematiska arbetsmiljöarbetet  

Diarienummer: KK23/147 

I Nyköpings kommun genomförs en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM). Uppföljningen består av frågor utifrån 

Arbetsmiljöverkets föreskrift för systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1). Dessa 

har besvarats av chef, huvudskyddsombud/lokalt skyddsombud och 

medarbetare på arbetsplatsträff (APT)/lokal samverkan. Resultatet av 

uppföljningen har aggregerats via samverkansforum för att slutligen nå 

kommunstyrelsen. 

Resultatet av den årliga uppföljningen visar att kommunen är på väg till ett 

bättre fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. För fortsatt framdrift behövs 

beslut och uppföljning av kommunstyrelsen: 

• Förtydliga inriktningen för arbetsmiljö med tydligt önskat läge och

tydliga mål för arbetsmiljöarbetet. Beslut om detta fattas inom ramen för

utveckling av program ”effektiv organisation” och i budgetarbetet

• Resurser avdelas för ökad arbetsmiljökompetens

• Utbildningar i arbetsmiljö, modell BAM (bättre arbetsmiljö),

riskbedömningar, OSA & SAM, lagar och föreskrifter för skyddsombud

och chefer

• För 2023 avsätta medel för grundutbildning i Bättre arbetsmiljö (BAM)

hösten 2023 för 60 chefer och skyddsombud

• Att kommunstyrelsen efterfrågar och följer upp resultat och

utvecklingsbehov i arbetsmiljöarbetet

Bakgrund 
I april 2021 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av Nyköpings 

kommun, som en del i en nationell tillsyn av hur Sveriges kommuner arbetar 

med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Inspektionen omfattade hur kommunledningen har säkrat att styrningen av 

arbetsmiljöarbetet fungerar så att det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas, 

positiva effekter uppnås samt att ohälsa och olyckor förebyggs i verksamheten.  

Arbetsmiljöverket fann positiva delar i arbetsmiljöarbetet i verksamheter där 

stickprov genomfördes men såg även brister i styrningen av det övergripande 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Bristerna avsåg bland annat rutiner gällande 

den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, att det 

saknades rutiner och att en årlig uppföljning inte genomförts. 

Arbetsmiljöverket kräver att kommunen senast den 31 mars 2023 har 

uppdaterade rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och att de är väl 

kända i hela organisationen. 



PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2023-03-20 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2022 

startade i december 2022 på APT och lokal samverkan, i januari 2023 på 

Divisionssamverkan och i februari gjorde Centrala samverkansgruppen (CSG) en 

sammanställning av den årliga uppföljningen av SAM som presenterades på 

Kommunstyrelsen 6 mars 2023.  

Med sammanställningen som grund ser vi att våra rutiner för SAM är 

implementerade och att de är kända i organisationen samt att vi nu kan få 

ytterligare direktiv från Kommunstyrelsen för hur det fortsatta systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska ske under 2023 i Nyköpings kommun. 

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 

Yttranden och yrkanden 

Martina Hallström (C) yrkar på ytterligare en att-sats ” att HR uppdras att 

återkomma med redovisning till kommunstyrelsen/personal- och 

jämställdhetsutskottet om pengarnas åtgång och utbildningens genomförande, 

effekter och om det efter genomförd utbildning uppstått nya eller andra 

utvecklingsbehov för arbetsmiljöarbetet som tex kan effektivisera eller förändra 

behovet av kommande budgetanvisningar” 

Jessica Johansson (L) yrkar bifall till Martina Hallström (C) yrkande. 

Beslutsordning 

Ordförande Urban Granström (S) ställer framskrivet förslag under proposition 

och finner att det bifalls.  

Ordförande ställer Martina Hallström (C) tilläggsyrkande under proposition och 

finner att det avslås.  

Kommunstyrelsen beslutar 
1) att avsätta 300 000 kr från kommunstyrelsens ofördelade medel för

arbetsmiljöutbildningen BAM för chefer och skyddsombud år 2023 samt att
medel för detta inarbetas i budget för år 2024.

Reservationer 

Särskild reservation från Martina Hallström (C), bilaga 12. 

Beslutet skickas till: 

HR 
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