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PROGRAM FÖR EKONOMISKT HÅLLBAR UTVECKLING FÖR NYKÖPINGS KOMMUN 

Program är ett styrdokument för Nyköpings kommun antaget av kommunfullmäktige.  

Detta program anger den politiska visionen och viljeriktningen för Nyköpings kommuns arbete för 
att uppnå en ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Programmet vänder sig främst till 
kommunens verksamheter men också till civilsamhället och kommunens invånare.  

Programmet innehåller i sig inga mål utan utgör ett levande kunskapsunderlag för strategiskt 
viktiga politiska prioriteringar för en ekonomiskt hållbar framtid också för kommande 
generationer. 
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1 HÅLLBAR UTVECKLING 
Agenda 2030 antogs av världens regeringar med målet att till år 2030 utrota 

fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 

jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt hantera 

klimatförändringarna och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 

naturresurser.  

Agenda 2030 inbegriper 17 globala mål och 169 delmål som tillsammans syftar till 

att skapa anständiga och hållbara levnadsvillkor för alla världens människor. De 

globala målen för hållbar utveckling är odelbara. Det betyder att inget mål kan nås 

utan framgång inom ett annat. 

Antagandet innebär att respektive nation har för avsikt att genomföra agendan i 

enlighet med nationellt uppsatta mål. Lösningar på hållbarhetsutmaningar 

återfinns emellertid många gånger på lokal nivå varför ett stort ansvar ligger på 

Sveriges kommuner. Därför behöver Agenda 2030 och de globala målen göras 

relevant utifrån kommunens förutsättningar och behov.   

 

1.1 Hållbarhetsdimensionerna 

De globala målen grupperas huvudsakligen in i tre dimensioner för hållbar 

utveckling: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala. De tre 

dimensionerna ramar i sin tur in övergripande verksamhetsområden samtidigt som 

gränssnitten sinsemellan tydliggör den inneboende odelbarheten mellan 

dimensionerna.   

Det tydliggörs genom att dimensionerna har tre olika syften; 

• Miljön är villkoret! Planetens resurser sätter ramarna och är ett icke 

förhandlingsbart villkor för övrig utveckling.  

• Ekonomisk tillväxt är en motor för att uppnå en ekologiskt och socialt 

hållbar samhällsutveckling utan att begränsa vår möjlighet till innovation 

och välstånd. 

• Målet är ett samhälle med god livskvalitet utan osakligt ojämlika 

livsförutsättningar, i vilket vi uppnår god hälsa, utbildning och ökad 

jämställdhet. 

Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete ställer krav på en effektiv organisation. 
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Figur 1: Nyköpings hållbarhetsarbete kan åskådliggöras genom den så kallade ”måltårtan”. 
Den visar dels hur de globala målen fördelas mellan dimensionerna och vilken 

övergripande logisk funktion de har. 

 

 

1.2 Agenda 2030 i styrning och ledning 

För att möjliggöra ett ändamålsenligt och effektivt arbete har Nyköpings kommun 

inkluderat hållbarhetsdimensionerna i ordinarie planerings- och 

uppföljningsarbete genom strategiska styrdokument i form av program samt 

etablerat motsvarande målområden som målsätts och följs upp i vår styrkedja. De 

globala målen har däri sorterats in under respektive dimension utifrån aktuellt 

kunskapsläge och kommunens behov och förutsättningar.  

Program för ekonomisk hållbarhet beskriver Nyköpings kommuns riktning och 

förhållningssätt till ett lokalt genomförande av agenda 2030 utifrån den 

ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling. 
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1.3 Vad är ekonomisk hållbarhet? 

Ekonomisk hållbar utveckling och tillväxt får inte ske på bekostnad av miljömässiga 

villkor och ska bidra till ökad jämlikhet och god livskvalitet för invånare, 

gynnsamma förutsättningar för ett hållbart näringsliv och näringar i staden, i 

tätorterna och landsbygderna. 

För att åstadkomma detta behöver ekonomisk utveckling och tillväxt styras mot en 

hållbar produktion och konsumtion samt främja en hållbar utveckling av samhällets 

humankapital. Ekonomisk hållbarhet innebär också att använda resurser 

(mänskliga och materiella) på ett sätt som skapar långsiktigt hållbara värden 

genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara 

resurser som icke förnyelsebara resurser. Detta görs genom att vi arbetar med och 

strävar mot:   

 

Grön tillväxt 

Grön tillväxt är idag den dominerande strategin för omställning till ett hållbart 

samhälle. Ett exempel är EU:s gröna giv20 som syftar till att ställa om till en 

ekonomi där det inte finns några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050; där 

ekonomisk tillväxt har frikopplats från resursförbrukning och inga platser eller 

människor lämnas utanför. Målsättningen är att styra utvecklingen mot ett samhälle 

där grundläggande sociala behov är uppfyllda för alla, samtidigt som de 

livsuppehållande systemen håller sig inom planetära gränser. 

 

Inkluderande tillväxt  

De senaste decennierna har präglats av en snabb ekonomisk tillväxt. Parallellt har 

den socioekonomiska ojämlikheten ökat i termer av hur inkomst och hälsa är 

fördelad i befolkningen. Ökad ojämlikhet ökar i sin tur risken för andra sociala 

problem som social oro, otrygghet och minskad tillit mellan människor och mellan 

människor och samhällsinstitutioner. 

En inkluderande och rättvis ekonomisk utveckling som tillåter tillväxt som motor 

håller sig därför inom planetens gränser i termer av jordens ändliga resurser 

samtidigt som den bidrar till ökad jämlikhet genom att jämna ut omotiverade 

skillnader i människors levnadsvillkor. 

 

Ökad cirkulär ekonomi 

Samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan som följer av denna behöver 

minska. Agenda 2030:s mål är att öka de cirkulära materialflödena och begränsa 

de linjära. Detta sker bland annat genom förlängd livslängd på produkter och 

material, reparationer, återanvändning och återvinning. Detta kräver i sin tur ett 

nytt förhållningssätt där vi aktivt strävar mot ett hållbart kretsloppssamhälle med 
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mer cirkulära konsumtion- och produktionsmönster. Genom samhällsplanering, 

konsumtion, produktion, upphandling och inköp liksom stöd och service till 

näringslivet kan Nyköpings kommun bidra till näringars omställning till 

klimatneutralitet, ökad användning av förnybara råvaror och energi och ökad 

materialeffektivitet och återvinning, i linje med principer för en cirkulär ekonomi. 

 

Figur 2: En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och 

den miljöpåverkan som följer av denna. Cirkulär ekonomi brukar beskrivas utifrån en 

biologisk och en teknisk materialcykel (se bilden). 

 

Stärka samhällets motståndskraft och resiliens 

Nyköpings kommun ska ha förmågan att stå emot och klara av förändringar, samt 

återhämta sig och vidareutvecklas. Det innebär att vi ska kunna leverera välfärd 

och service till våra medborgare i såväl vardag som i kris. För att lyckas med detta 

krävs ett strategiskt arbete som syftar till att säkerställa kapacitet och förmåga 

gällande bland annat en hållbar och robust energi-, resurs- och livsmedels-

försörjning. 

Som kommun ser vi därför till vårt ansvar att främja förutsättningarna för ett 

livskraftigt lantbruk, ett hållbart skogsbruk och ett diversifierat näringsliv med god 

balans mellan privata och offentliga arbetsgivare.  
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1.4 Målen för ekonomisk hållbarhet 

De globala mål i agenda 2030 som primärt berörs i program för ekonomisk 

hållbarhet är:  

     
 

1.5 Ekonomisk hållbarhet i Nyköpings kommun 

Kommunens verksamhet finansieras till stor del genom skatteintäkter från 

arbetstagare och företag. Vår gemensamma välfärd är därmed beroende av att det 

finns arbetstillfällen och att kommuninvånarna är i sysselsättning. 

Program för ekonomisk hållbarhet fokuserar på att Nyköpings kommun ska växa 

friskt och utvecklas utan osakliga skillnader mellan staden, tätorterna och 

landsbygderna.   

Här kan Nyköpings kommun fylla en viktig roll genom de förutsättningar vi kan 

påverka – internt och externt. Det handlar om hur och vad vi investerar i; hur vi 

agerar som kravställande konsument på marknaden; vilka företag och näringar vi 

attraherar för att gynna ett hållbart och diversifierat näringsliv och hur vi 

samhällsplanerar för de som ska besöka, bosätta sig och verka i Nyköpings 

kommun.   

För Nyköpings kommun innebär en hållbar ekonomisk utveckling att vi planerar för 

hållbar livskvalitet för våra invånare och för ett välmående hållbart näringsliv med 

goda arbetsvillkor som genererar arbetstillfällen.  

Det betyder också att vi strävar efter gröna och socialt hållbara investeringar, inköp 

och upphandlingar i linje med principer för en cirkulär ekonomi, vilket i sin tur 

stöttar en grön tillväxt såväl lokalt som nationellt. Det innebär också att vi har ett 

medvetet tätorts- och landsbygdsperspektiv i våra samhällsekonomiska 

avvägningar och åtaganden för att säkerställa en jämlik samhällsutveckling utan 

osakliga skillnader.  

På så vis bidrar Nyköpings kommun till ett hållbart ekonomiskt kretslopp där 

ekonomisk utveckling och grön tillväxt blir motorn som stärker förutsättningarna 

för det ekologiskt hållbara samhället och god livskvalitet för invånarna i staden, i 

tätorterna och på landsbygderna. 
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Politisk viljeriktning för Nyköpings kommun: 

Nyköping ska vara en resilient kommun. Nyköpings kommun ska leverera 

välfärd och service till sina medborgare i såväl vardag som i kris. Det ställer krav på 

en hållbar och robust energi-, resurs- och livsmedelsförsörjning där vi främjar ett 

livskraftigt lantbruk, ett hållbart skogsbruk, ett diversifierat näringsliv och god 

balans mellan privata och offentliga arbetsgivare. Nyköpings kommun förvaltar 

våra skogar och marker väl. Brukandet av vår mark ska ske hållbart så att vi kan 

lämna över till kommande generationer att fortsätta utveckla kommunen. Det 

kräver god skötsel och långsiktigt hållbar planering som skapar goda 

förutsättningar för den framtida generationen. 

En god ekonomisk hushållning med respekt för dem vi finns till för. 

Medborgare och företag bidrar med skattemedel och får i retur ta del av vår 

gemensamt finansierade välfärd, service och tjänster. Det förpliktigar oss som 

kommun att vårda det förtroendet. I Nyköpings kommun ska därför skattekronan 

hanteras klokt och med respekt, myndighetsutövning skötas effektivt med en 

rationell hållning till kommunens intäkter. I Nyköpings kommun är små företagare 

lika viktiga som stora aktörer. 

Vi ser till att kommunens finansiella ställning är i balans, både i förhållande till vad 

vi behöver lösa ut för medborgaren och näringsidkaren idag och för framtiden – 

för att nå en hållbar tillväxt och ett gott liv också för kommande generationer.  

Kommunen gör kloka och hållbara investeringar och inköp där det billigaste 

alternativet inte alltid behöver vara det bästa. Vi gör istället medvetna avvägningar 

utifrån konsekvenser för såväl stad som landsbygd och ekologisk- och social 

hållbarhet. 

Vi planerar för en hållbar tillväxt i stad och på landsbygderna. För ett samhälle 

och en ekonomi i balans krävs att den kommunala planeringen utgår från den 

miljömässiga, socioekonomiska och demografiska utvecklingen. För det behöver 

vi utveckla hållbara boende- och livsmiljöer som möjliggör befolkningstillväxt både 

i staden och på våra landsbygder och att vi förvaltar våra skogar och marker väl. 

Alla verksamheter tar ansvar för att vi ska kunna lämna över till kommande 

generationer att fortsätta utveckla kommunen.  

Det innebär att vi har god koll på att det finns fastighetsmark, skapar 

förutsättningar för samverkan och att vi ger stöd oavsett vilket behov en företagare 

kan ha. Strategiska inköp av mark för att utveckla boendemiljöer och möjliggöra 

befolkningstillväxt både i staden och på våra landsbygder är centralt för att uppnå 

god livskvalitet utan osakliga skillnader oavsett boplats. 
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Nyköpings ska ha en god kompetensförsörjning och ett enkelt företagande. 

En välmående kommun förutsätter arbetstillfällen och ett gott näringslivsklimat. 

Det innebär att vi prioriterar det livslånga lärandet genom en helhetssyn kring 

utbildningsmöjligheter och kompetensutveckling samt identifierar och planerar för 

kommande behov av kompetenser i samverkan med näringslivet.  

I Nyköpings kommun har alla verksamheter ett ansvar för det goda 

företagsklimatet. Här är små företagare lika viktiga som stora och förutsättningarna 

för företagande är lika viktigt i staden som på landsbygderna. Vi vill se ett 

diversifierat näringsliv och en arbetsmarknad bestående av både offentliga som 

privata arbetsgivare. Med en god balans minskar vi samhälleliga och ekonomiska 

sårbarheter och främjar samhällsekonomisk livskraft. 

Nyköping väljer lokalt, grönt och socialt. Kommunen ser upphandling som ett 

viktigt strategiskt verktyg som skapar förutsättningar för att driva utvecklingen mot 

ett mer hållbart samhälle. Detta görs genom att efterfråga socialt- och miljömässigt 

hållbara produkter och tjänster och använda leverantörers innovationsförmåga för 

att utveckla nya lösningar.  

Kommunen ska samtidigt utveckla/förbättra förutsättningarna för det lokala 

näringslivet att delta i våra upphandlingar. Vi gör medvetna leverantörsval och 

prioriterar utifrån hur kostnader, intäkter och möjligheter att nå goda livsvillkor och 

näringsförutsättningar i staden och på landsbygderna påverkas. 

En hållbar turism och besöksnäring. Nyköpings kommun har en viktig uppgift att 

främja hållbar turism och besöksnäring. Vi ska möjliggöra för besöksnäringen att 

utvecklas samtidigt som vi skapar goda livsvillkor för medborgaren och goda 

förutsättningar för näringsidkaren; i staden, i tätorten och på landsbygderna. Vi tar 

tillvara på hela Nyköpings potential. 

Med bredband- och teknikutveckling öppnar vi upp för nya sätt att bo, leva, verka 

och besöka Nyköpings kommun. Det ställer nya krav på hur vi planerar och bygger 

för såväl hållbara boendemiljöer, företagande och besöksnäring. 
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2 VERKSAMHETSOMRÅDEN 
Program för ekonomisk hållbarhet utvecklar Nyköpings kommuns vision och anger 

ram och riktning för det kommunövergripande arbetet för att främja ekonomiskt 

hållbar utveckling och grön tillväxt. 

Ekonomiskt hållbarhetsprogram för Nyköpings kommun omfattar fem 

verksamhetsområden. I respektive verksamhetsområde beskrivs inom vilka 

kommunen ämnar rikta sitt arbete för att nå mål för ekonomisk hållbar utveckling 

och hållbar tillväxt. 

Genom arbete inom samtliga hållbarhetsprogram utifrån politisk prioritering och 

gemensamma mål i budget främjas förutsättningarna för en hållbar utveckling för 

Nyköpings kommun och ett lokalt genomförande av Agenda 2030. 

 

Nyköpings kommuns verksamhetsområden för ekonomisk hållbarhet: 

• En hållbar ekonomi i balans 

• En kommun som växer friskt 

• Ett enklare företagande i ett gott företagsklimat 

• Hållbara inköp och upphandlingar 

• En hållbar turism och besöksnäring 
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2.1 En hållbar ekonomi i balans  

Ett framgångsrikt genomförande av Agenda 2030 på lokal nivå är beroende av 

ledarskap från såväl det offentliga som från samhällets olika aktörer. Det politiska 

åtagandet är dock centralt för att koppla agendan till det ordinarie arbetet. Ett 

politiskt åtagande är dock inte tillräckligt, utan ledarskapet behöver även finnas i 

andra delar av organisationen. 

För att kunna nå mål för hållbar utveckling krävs därför ledare som leder. Det 

budskapet är således tydligt – oavsett om man ser till hur de globala målen är 

formulerade eller om man vänder sig till akademin. Bara med ett modigt och 

kunnigt politiskt ledarskap kan synen på ekonomi och tillväxt förändras till att inte 

bara betraktas som, utan också nyttjas som motor för andra mål för hållbar 

utveckling. Det ställer krav på ett politiskt ledarskap som kan leda, driva och verka 

för omställning till en sund ekonomi i balans, grön tillväxt och goda och jämlika 

livsvillkor för medborgarna. 

Det ställer också krav på ett politiskt ledarskap som vågar göra svåra ekonomiska 

prioriteringar och investeringar; som orkar hålla i komplexa utmaningar över tid 

och som är beredd att stå upp för satsningar också för långsiktiga 

samhällsförändringar. Det handlar också om ett politiskt ledarskap som ställer 

tydliga krav till tjänsteorganisation på följsamhet, uppföljning, utvärdering och 

nödvändiga riktningsändringar när avsedd politisk verkan uteblir. 

 

2.1.1  Områden 

För att uppnå viljeriktning för verksamhetsområdet arbetar Nyköpings kommun 

inom bland annat följande områden:   

God och hållbar ekonomisk hushållning 

Kommunens investeringar, prioriteringar liksom intäkter som avgifter och 

taxor påverkar på olika vis samhällets och medborgarens förutsättningar till 

miljömässig hållbarhet liksom till goda livsvillkor och villkor för företag och 

civilsamhälle att bo, leva och verka i kommunen. Det innebär att löpande tillse att 

det inte alltid bara är prislappen här och nu som ska vara avgörande utan det 

ställer krav på att aktivt integrera andra konsekvenser än ekonomiska; som 

miljömässiga, sociala och geografiska i de politiska avvägningarna kring 

kommunens ekonomi och finansiella ställning.  

Koncernnytta 

Ett politiskt ledarskap för en sund ekonomi i balans har koncernnyttan och därmed 

medborgarens behov i fokus. Fokus ligger på grunduppdrag och kärnverksamhet, 

men vi ser alltid till helheten och samverkar över nämnd- och verksamhetsgränser 
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när så behövs. Det ställer motsvarande krav på tjänsteorganisationen, där 

kommunen ska betraktas som en helhet med gemensamma mål och syften som 

bara tillsammans och med det politiska åtagandet i fören kan nå positiva 

synergieffekter som gynnar medborgarna långsiktigt och stärker förtroendet för 

den lokala demokratin. 

Ett helhetsperspektiv på kommunens uppdrag 

Medborgarens behov och politiska prioriteringar och viljeriktningar ska ligga till 

grund för utförande och finansiering av den gemensamma välfärden. Medborgare 

ska känna tillit till och ha förtroende för kommunens verksamhet. Detta ska komma 

till uttryck i kommunens service- och tjänsteuppdrag, dvs den löpande verksamhet 

som vi enligt lag är skyldiga att utföra och den verksamhet som kommunens 

förtroendevalda beslutat om. 

I Nyköpings kommun tar alla ansvar och har samma möjlighet att bidra till och 

gemensamt utveckla våra verksamheter. Vi ska vara tydliga och öppna med 

kommunens resultat för att leva upp till vårt förtroende gentemot medborgarna. 

Vårda våra tillgångar 

Vi ska vårda kommunens tillgångar på ett hållbart sätt så att kommande 

generationer kan fortsätta utveckla kommunen på bästa sätt. Detta gäller 

exempelvis kommunens fastigheter, skog, mark och personella resurser. Det 

handlar om att ta ansvar idag för våra tillgångar och på så sätt hushålla med våra 

resurser.  
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2.2 En kommun som växer hållbart 

Tillväxt i sin bredaste bemärkelse ger ökade skatteintäkter och bättre möjligheter 

för en kommun att leva upp till sitt demokrati-; välfärds- och 

samhällsbyggaruppdrag. 

För att främja en ekologiskt hållbar tillväxt som också kan bidra till en socialt 

hållbar samhällsutveckling behöver kommunen medvetet planera utifrån de som 

bor och verkar här idag, och ta hänsyn till den demografiska utvecklingen samt 

pågående klimatförändringar för att skapa gynnsamma förutsättningar för ett 

hållbart vardagsliv för kommunens invånare i alla livskeden.  

Det innebär också att vi verkar för ett företagsklimat som attraherar ytterligare 

gröna och innovativa näringar och skapar förutsättningar för den hållbara 

destinationer som attraherar besökare som vill uppleva och verka för ett hållbart 

samhälle. 

Utgångspunkten är varje geografiskt områdes potential och utvecklings-

möjligheter utifrån de som bor här idag och de som ska bo, verka eller besöka 

platsen i framtiden. Potentialen i tätorterna och landsbygderna behöver utvecklas 

och skillnader mellan stad och landsbygder minska. 

Vi ska planera för att växa friskt. Det ska vara enkelt att bo, leva, verka och besöka 

Nyköpings kommun, för en grön tillväxt och hållbar utveckling - i staden, i 

tätorterna och landsbygderna. 

 

2.2.1  Områden 

För att uppnå viljeriktning för verksamhetsområdet arbetar Nyköpings kommun 

inom bland annat följande områden:   

Översiktsplan 2040 anger riktning för kommunens utveckling 

När vi planerar och utvecklar Nyköpings kommun gör vi det med utgångspunkt i 

Översiktsplanen Nyköping 2040 (ÖP). ÖP pekar ut kommunens 

utvecklingsstrategier, utvecklingsområden och prioriteringar som integrerar 

samtliga hållbarhetsdimensioner. Trogenhet till ÖP, inbegripet förhållningssättet 

till Agenda 2030, bidrar till en medveten samhällsplanering och utveckling som 

skapar gynnsamma förutsättningar, med invånaren, företagaren och destinationen 

Nyköpings kommun i fokus.  
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Vi planerar för grön tillväxt 

Ekologiskt hållbar tillväxt handlar om att vi ska skapa förutsättningar för att 

attrahera och stärka det hållbara näringslivet som i sin tur attraherar den 

arbetskraft som kan bidra till att gynna en hållbar ekonomi och grön tillväxt också 

för framtiden. 

Det är platsen som sätter upp ramvillkoren för vem som vill och kan bo, verka och 

besöka Nyköpings kommun. Det ställer krav på en medveten samhällsplanering 

och utveckling av allmänna ytor som utgår från hur staden, tätorterna och 

landsbygderna fungerar, vad som saknas och vilken utveckling som krävs för att nå 

mål för social hållbarhet och attraktivitet, utan att det sker på bekostnad av ekologi 

och miljö.  Tätorternas och landsbygdernas potential ska tillvaratas och utvecklas 

och omotiverade sociala och ekonomiska skillnader mellan stad och landsbygd ska 

minska. 

Medborgardialog och delaktighet 

När vi planerar eller utvecklar platsen Nyköpings kommun; stad, tätort eller 

landsbygd, sker det med utgångspunkt i kunskap vi inhämtar från medborgaren 

eller intressenten. Vi samverkar med våra samarbetspartners, lär från professionen, 

lyssnar på våra intressenter och nyttjar vad som kommer ur medborgardialoger i 

all verksamhetsutveckling som påverkar platsen Nyköpings kommun. Vi har alltid 

målgruppens behov i fokus tillsammans med de hållbarhets mål vi vill arbeta för. 

Hållbarhetsanalys 

När vi planerar eller utvecklar Nyköpings kommun, behöver vi tidigt i processen se 

vilka avvägningar vi kan eller måste göra för att gynna en socialt och ekologiskt 

hållbar samhällsutveckling. De bästa utvecklingsalternativen för hållbarhet är 

affärsmässiga; bidrar till ekologisk hållbarhet, främjar måluppfyllelse för social 

hållbarhet och minskar oskäliga skillnader mellan stad och landsbygderna. 
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2.3 Ett enklare företagande i ett gott företagsklimat 

Det samhällsekonomiska kretsloppet mellan näringsliv, invånare, arbetstagare och 

det offentliga är en grundförutsättning för finansiering av vår gemensamma välfärd 

och ett medel för att uppnå ett hållbart samhälle.  

Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen har därför en 

avgörande betydelse för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. För det krävs 

att kommunen verkar för ett enklare företagande och ett företagsklimat som 

attraherar och skapar förutsättningar för hållbara näringar, små som stora företag; i 

staden, i tätorterna och på landsbygderna.  

Kommunen behöver också arbeta aktivt för att möta företagens efterfrågan på 

medarbetare med rätt kompetens samtidigt som invånare erbjuds sysselsättning 

och kommunen kan stärka sin position i arbetsmarknadsregionen. Arbetet ställer 

krav på nära samverkan mellan kommunens verksamheter, näringslivet och 

arbetsmarknadens parter.  

En väl fungerande arbetsmarknad präglas av hög sysselsättning och låg 

arbetslöshet och att arbetskraftens potential därmed tas tillvara genom matchning 

mot de krav som strukturförändringarna ställer. En sådan arbetsmarknad bidrar till 

sammanhållningen i samhället och ger alla människor möjlighet att bidra och 

utvecklas. När fler personer saknar inkomst leder det till att kommunen får 

minskade skatteintäkter och ökade kostnader för försörjningsstöd.  
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2.3.1  Livskraftigt näringsliv 

Nyköpings kommun ska bidra till ett företagsklimat där hållbar utveckling och 

innovation går hand i hand som främjar välmående företag och näringar som inte 

sliter på naturresurser, tar hänsyn till bevarandet av biologisk mångfald och inte 

bidrar till negativ klimatpåverkan. Företagsklimatet ska också främja kreativa 

näringar liksom näringar som tillvaratar sociala samhällspotential på nya och 

innovativa sätt. 

2.3.1.1 Områden 

För att uppnå viljeriktning för verksamhetsområdet arbetar Nyköpings kommun 

inom bland annat följande områden:   

Medveten samhällsplanering för ett livskraftigt näringsliv  

Vi behöver aktivt se till platsen Nyköping också när vi förvaltar, strategiskt planerar 

och utvecklar för kommunens företagsklimat. Vi behöver se till våra 

konkurrensfördelar, vår potential och hur vi kan utveckla den samtidigt som vi har 

beredskap att möta behoven från dagens och framtidens företag. Landsbygdernas 

potential ska nyttjas och främjas för framtidens näringar. Det ställer krav på 

kontinuerlig och nära samverkan och dialog mellan näringslivet, civila samhället 

och kommunen. 

Arbete för ett enklare företagande  

Kommunen är motorn i och för ett gott företagsklimat. Vi ska ha ett tydligt 

kundfokus där vi alltid fokuserar på att förenkla och effektivisera för företag. Detta 

gäller alla verksamheter i vår myndighetsutövning, i hanterandet av avgifter och 

taxor och i vår dagliga service och bemötande. 

Dialog och samverkan med sikte på framtiden  

Ett gott företagsklimat handlar om hur vi möter, faciliterar och avhjälper befintliga 

och potentiella nyetableringar utifrån en medvetenhet om vilka vi aktivt vill ska 

söka sig till Nyköpings kommun. Det innebär ett särskilt fokus på att attrahera och 

särskilt lyssna in behov och förutsättningar från idéburen sektor och 

arbetsintegrerande sociala företag (ASF).   

Samverkan mellan offentliga aktörer och näringsliv 

Kommunens roll är också att vara ett komplement och en samverkanspart till 

Arbetsförmedlingen. Kommunen har många verksamheter som möter personer 

som har behov av stöd för att komma ut på arbetsmarknaden och det kräver en 

strukturerad samverkan mellan dessa parter där också näringslivet har en central 

roll. I en parallell samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedling, 
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Försäkringskassa, Almi, Nyföretagarcentrum m.fl. samarbetar vi för att kunna skapa 

miljöer där näringsliv och akademi kan mötas. 

 

Diversifierat näringsliv 

Ett diversifierat näringsliv minskar sårbarheten vid samhällsekonomiska 

förändringar och förändringar på arbetsmarknaden. Det innebär att vi behöver 

vara en attraktiv kommun för både små och stora aktörer, för näringar i såväl stad 

som på landsbygderna och att vi strävar efter en sund balans mellan offentliga och 

privata arbetsgivare. 
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2.3.2  Hållbar kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är strategiskt i kommunens arbete med att skapa ett hållbart 

företagsklimat. Insatser görs för att skapa god och adekvat dialog mellan skola, 

akademi och näringsliv, stödja företag att definiera sina framtida behov av 

kompetens och genom samarbeten över verksamhetsgränser och med andra 

kommuner och aktörer.  

2.3.2.1 Områden 

För att uppnå viljeriktning för verksamhetsområdet arbetar Nyköpings kommun 

inom bland annat följande områden:   

Fokus på slutförd gymnasieutbildning 

Utan gymnasieutbildning är risken för arbetslöshet mycket stor. Men en stor andel 

lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Eftersom en fullföljd 

gymnasieutbildning är en i det närmaste nödvändig förutsättning för att komma in 

på arbetsmarknaden är det problematiskt. Att undvika utbildningsmisslyckanden 

är viktigt både för den enskilde och för samhället. 

Uppmärksamma och underlätta möjlighet att delta i vuxenutbildning  

Utbildning är en avgörande faktor för att komma in på arbetsmarknaden och 

arbetslösa individers utbildningsnivå ska klarläggas och alltid beaktas vid val av 

insatser. Möjlighet att delta i vuxenutbildning på grund- och gymnasial nivå ska 

särskilt uppmärksammas och underlättas. Möjlighet att delta i studier på deltid och 

i kombination med andra aktiviteter ska undersökas särskilt för personer med låg 

utbildningsnivå. 

Ge ökad möjlighet till ett livslångt lärande 

Personer som vill utvecklas ska kunna komma göra det lokalt genom att 

kommunen erbjuder möjligheter till ett livslångt lärande. Utbudet av högskole- och 

yrkeshögskoleutbildningar ska kontinuerligt ses över och det ska vara enkelt att 

delta i eftergymnasial utbildning. En tät dialog ska hållas med akademin och med 

näringslivet så att utbildning som erbjuds är relevant både för 

kompetensuppgradering och kompetensväxling. Medarbetare med rätt 

kompetens är en förutsättning för att företagen ska kunna växa och långsiktigt 

vidareutveckla sin verksamhet i kommunen. Genom att ge individer förutsättningar 

för ett utvecklande yrkesliv i Nyköping skapas plats i ingångsyrken för dem som 

står långt ifrån arbetsmarknaden 
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2.4 Hållbara inköp och upphandlingar 

Hållbar konsumtion, privat som offentlig, ser till hela livscykeln och minimerar 

skador på miljön samt värnar om olika sociala aspekter. Offentlig konsumtion är en 

viktig del av ”Hållbar konsumtion och produktion” där beteendemönster och 

upphandlingsmetoder med hållbarhet som utgångspunkt kan bidra till att öka 

takten för en hållbar omställning. Inköp och upphandling är strategiska verktyg för 

att tillvarata dessa intressen. 

Kommuner tillämpar Lagen om offentlig upphandling (LOU) vid inköp av varor och 

tjänster samt byggentreprenader, utöver det följs FN:s allmänna förklaring om 

mänskliga rättigheter, barnkonventionen, ILO:s 8 kärnkonventioner samt nationella 

lagstiftningar och bransch standarder. Syftet med upphandlingsreglerna är att 

förverkliga EU:s öppna inre marknad. Att ställa krav som gynnar det lokala 

näringslivet i form av exempelvis “närproducerat” är därför inte tillåtet, men det 

finns många andra möjligheter att skapa förutsättningar för det närproducerade 

och lokala.  

Här finns stora potentialer för kommunen som konsument att genom lärande och 

samverkan nyttja de verktyg som finns för att långsiktigt gynna hållbara inköp och 

upphandling. Skattekronan kan inte bortses från, men inriktningen är att kunskap, 

våga tänka nytt och annorlunda för att stimulera att den hållbara upphandlingen 

också blir affärsmässig – för såväl kommunen som konsument som för den gröna 

producenten.  Detta förverkligas med en väl utarbetad kravställning och en 

tydlighet genom hela förfarandet. 

Med standardiserade processer som ramar för arbetet med inköp- och 

upphandling tillsammans med välutvecklade systemlösningar, säkerställs en 

effektivorganisation som ges utrymme för handlingsfrihet och kreativitet avseende 

nya lösningar.   

 

2.4.1 Områden 

För att uppnå viljeriktning för verksamhetsområdet arbetar Nyköpings kommun 

inom bland annat följande områden:   

Medveten konsumtion påverkar produktion  

Kommunen är en viktig samhällsaktör i termer av kund och som konsument. Hur vi 

som kommun konsumerar, upphandlar och samhällsplanerar påverkar såväl 

näringslivsförutsättningar liksom hela produktionskedjan – lokalt till globalt. Därför 

behöver vi aktivt tillse att våra riktlinjer, villkorssättning och krav också ligger i linje 

med kommunens mål för ekologisk och social hållbarhet. 
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Upphandlingskrav för hållbarhet 

En arbetsmodell där hållbarhetskriterier för inköp med fokus på miljömässig och 

social hållbarhet behöver tas fram och implementeras. Vilket ger kommunen 

verktygen för att arbeta systematiskt med säkerställandet av nödvändiga villkor i 

upphandlingsdokument och avtal. Ständig kompetensutveckling gällande krav på 

hållbarhet och innovationer krävs. 

Stötta det lokala näringslivet 

Nyköpings kommun vill upphandla lokalt varför ett systematiskt arbete med 

information, utbildningar och dialoger med Nyköpings näringsliv behövs för att 

öka deltagandet i upphandlingar. 

Beteendepåverkan (nudging) 

Vi strävar efter hållbara konsumtionsmönster – såväl inom kommunens 

verksamheter som i befolkningen. Kommunen är en viktig aktör som genom 

kunskapsspridning, dialog och samverkan kan bidra till att göra det lätt att göra 

rätt – i vardagen, på arbetsplatsen eller för företaget. Arbetssättet ”nudging” utgår 

från att vi människor inte alltid är helt rationella och därför inte alltid tar de bästa 

besluten. Nudging syftar till att ”knuffa” människor och organisationer mot en 

beteendeförändring som gynnar både individen, de affärsmässiga resultatet och 

planeten. 
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2.5 En hållbar turism och besöksnäring 

Hållbar ekonomisk utveckling, grön tillväxt, turism och besöksnäring hänger nära 

samman, inte minst i ett framtidsperspektiv. Turism och besöksnäringen genererar 

intäkter för kommunen som spelar roll för förutsättningarna att kunna möta sociala 

och klimatmässiga utmaningar. Siktet bör därför ställas in till att öka den hållbara 

besöksnäringens roll som basnäring vilket har potential att stimulera kommunens 

välfärdsförmåga och kommunen som hållbar destination såväl i staden som på 

landsbygderna.  

Attraktiva stads-, tätorts, gles- och landsbygdsmiljöer, natur- och kulturupplevelser 

och idrottsevenemang är exempel på värdefulla tillgångar som genererar besök. 

Samtidigt ska turismen och besöksnäringen bidra till minskad klimatpåverkan och 

inte tära på natur och miljö. Här har kommunen en viktig uppgift att främja hållbar 

turism samtidigt som Nyköpings kommun i sig är ett besöksmål, utifrån såväl natur- 

som kulturella resurser, arenor och evenemang.  

Nyköpings kommun behöver därför främja och skapa förutsättningar för näringens 

utveckling samtidigt som sociala och ekologiska mål för hållbar utveckling uppfylls 

såväl lokalt som i ett större samhällsperspektiv: i staden, tätorten och på 

landsbygderna. För framtiden behöver landsbygdernas potential för bättre tas till 

vara på och utvecklas. 

2.5.1  Områden 

För att uppnå viljeriktning för verksamhetsområdet arbetar Nyköpings kommun 

inom bland annat följande områden:   

Platsutveckling  

För att åstadkomma en långsiktigt hållbar turism bör turismperspektivet inkluderas 

mer i samhällsplanering och fysisk planering. Avvägningar kring social och 

ekologisk hållbarhet ska alltid vara vägledande och besöksnäringens behov 

behöver tas i beaktande. Syftet med plats- och samhällsplanering utifrån hållbar 

ekonomisk utveckling för turism och besöksnäring är att skapa attraktiva och 

trygga miljöer för både invånare, besökare och näringslivet.  

Platsen Nyköpings kommun planeras, ägs, samägs och nyttjas av flertalet aktörer. 

Vi behöver därför samverka för att dessa ska utvecklas tillsammans för gynnsamma 

förutsättningar för medborgaren, företaget och besökaren. Genom att värna och 

utveckla våra lokala förutsättningar skapar vi mervärden för medborgaren men 

också för turismen. Genom samverkan kring platsutveckling kan turism bidra till att 

utveckla Nyköpings kommun och göra staden, tätorter och gles- och landsbygder 

mer attraktiva.  
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Samverkan för stark besöksnäring  

Samverkan är centralt för att insatser för turism och besöksnäring såväl på regional 

som lokal nivå drar åt samma håll och leder till en hållbar utveckling och 

gemensamt främja hållbara destinationer i Nyköpings kommun och länet. Vi ska 

genom aktiv samverkan dra nytta av våra gemensamma konkurrensfördelar, lära av 

varandra och bidra till en gemensam länsförflyttning för att Sörmland ska ligga i 

framkant som en hållbar destination i Sverige.  

Förutom samordning är det viktigaste för att utveckla kommunen som en hållbar 

destination att prioritera långsiktig samverkan också med andra aktörer och 

företrädare för företag, destinationer, regionen och den ideella sektorn. En 

kontinuerlig dialog kring styrkor och svagheter skapar förståelse och underlättar 

för nya hållbara lösningar. Tillsammans och i samverkan gör vi det lätt att göra rätt 

för medborgare, näringsliv och besökare. 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet i form av transporter är en grundförutsättning för turism. Hållbar 

turism är därför tätt sammankopplad med och beroende av att utsläppen från 

transporterna minskar. Fungerande infrastruktur för hållbara transporter och 

digitala tjänster är därför av central betydelse för turismen och för hållbar 

besöksnäring. Under besökarens hela resa är den digitala tillgängligheten central 

för planering, bokning och genomförande.  

Vidare handlar tillgänglighet om att utforma platser och byggnader för alla i ett 

samhälle med mångfald som grund. Tillgänglighet för alla bidrar till jämställdhet 

och jämlikhet samt till att barnrättsperspektivet beaktas och därmed till sociala 

hållbarhetsmål. För besöksnäringens företag och verksamheter bidrar ökad 

tillgänglighet till nya affärsmöjligheter. 

Marknadsföring 

Marknadsföringen av Nyköpings kommun som destinationen behöver 

kontinuerligt anpassas efter olika målgruppers behov, beteenden och drivkrafter, 

möjligheter att resa klimatvänligt liksom de behoven som besöksnäringen på 

platsen Nyköping har. En framgångsrik marknadsföring av Nyköpings kommun 

som ett hållbart resmål skapar möjligheter att förändra och främja hållbara 

resebeteenden samtidigt som vi främjar och attraherar hållbara besöksnäringar 

och aktörer. Marknadsföringen bör riktas till såväl kommunens medborgare som 

till målgrupper utanför kommunen och länet. 
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Stärka hållbar besöksnäring som basnäring i Nyköpings kommun 

Besöksnäringen genererar intäkter för kommunen som spelar roll för 

förutsättningarna att kunna möta kommande sociala och klimatmässiga 

utmaningar. Siktet bör därför ställas in till att öka besöksnäringens roll med målet 

att kunna utgöra en basnäring, med större omsättning som både stimulerar 

välfärdsförmåga och som främjar ett hållbart resande, upplevelser, fritidsliv, kultur 

och hållbar konsumtion såväl i staden som på landsbygderna. Arbetet med att 

möjliggöra för hållbara evenemang och möten är en viktig del i detta. 
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3 VAD ÄR ETT PROGRAM? 
Styrdokument är ett samlingsbegrepp för dokument som beskriver vad som ska 

styra kommunens verksamhet. Vissa styrdokument är lagstadgade medan andra 

framarbetas för att fylla specifika syften. Styrdokumentens huvudsakliga roll är att 

vara vägledande och stödjande genom att ange ramar beträffande en bestämd 

verksamhet eller fråga. 

Program 

Program är ett styrdokument som anger politisk viljeinriktning inom koncern-

övergripande områden som politiken bedömer vara strategiskt viktiga; som 

påverkar många eller samtliga verksamheter och som kräver nämnd- och 

verksamhetsövergripande samverkan för att nå god effekt. Program omfattar alla 

nämnder, verksamheter och kommunala bolag.  

I ett program sätts inga mål eller uppdrag. Till respektive program hör istället en 

aktivitetslista som samlar förslag på aktiviteter som skulle kunna genomföras för att 

utveckla arbetet inom programmets verksamhetsområden. Denna aktivitetslista 

samordnas inför budgetprocess av programansvarig, men hanteras under ett 

verksamhetsår av utpekade ansvariga. Aktivitetslistan är således ett levande 

arbetsdokument och ett prioriteringsunderlag för politiken i budgetprocessen.  

Genomförande 

Kommunfullmäktige beslutar om program och Kommunstyrelsen ansvarar för att 

dessa genomförs och följs upp. Kommunledningskansliet ansvarar för att 

samordna planerings- och uppföljningsarbetet utifrån programmet i dialog med 

politik och ansvariga verksamheter. De aktiviteter som prioriteras hanteras inom 

kommunens planerings- och uppföljningsprocess.  

Uppföljning 

Ett program följs upp i sin helhet årligen genom en nulägesbeskrivning utifrån de 

nyckeltal som finns kopplat till programmets olika verksamhetsområden. De 

uppdrag och mål som är kopplade till ett programs verksamhetsområden och som 

prioriterats i budget följs upp i kommunens planerings- och uppföljningsprocess. 

Revidering 

Programansvarig ansvarar för att på politiskt uppdrag uppdatera eller revidera 

program. 

Redovisning av hållbarhetsarbetet 

Kommunens hållbarhetsarbete redovisas i sin helhet på www.nykoping.se. 


