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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-09-30   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

   
Plats och tid Koordinaten, Eventsalen kl 08.30 - 15.45 
 

Beslutande Catharina Fredriksson (S)   
 Linus Fogel (S)   
 Patrik Renfors (V)   
 Tommy Karlsson (S)   
 Dag Bergentoft (M)   
 Britta Bergström (S)   
 Stefan Johansson (M)   
 Bo Höglander (C)   
 Jan-Eric Eriksson (SD)   
     
     
Ej tjänstgörande   
ersättare och övriga   
deltagare   
   
   
   
   
   
   
   
 Thomas Hermansson Sekreterare 
 Johan Persson Kommunchef 
   
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Thomas Hermansson 
Paragrafer 114 - 115  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Catharina Fredriksson  

     
 Justerande ………………………………………….. 

Dag Bergentoft    
     

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2020-09-30  
Datum för 
anslagsuppsättande 2020-09-30 Datum för  

anslagsnedtagande 2020-10-23 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Thomas Hermansson 
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Ks § 114 Samordning av grund-och dricksvattenfrågor i Nyköpings- och 
Oxelösunds kommuner 

3 - 4 

Ks § 115 Stallet Stjärnholm takrenovering 5 - 6 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-09-30   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 114        Dnr KS.2017.90               
 
 
Samordning av grund-och dricksvattenfrågor i Nyköpings- och 
Oxelösunds kommuner  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
• Övergripande nödvattenplan för Nyköpings- och Oxelösunds kommun fastställs och 

börjar gälla från och med 2020-10-01. 

• Räddningstjänsten ansvarar för att kommunstyrelsen fattar beslut om revidering av den 
övergripande nödvattenplanen när det uppstår behov om det. 

• Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Sammanfattning 
 

Efter ett beslut i både Oxelösunds och Nyköpings kommuners KS 2017 tillsattes en 
gemensam arbetsgrupp som tagit fram en övergripande nödvattenplan. Arbetsgruppen 
bestod av representanter från Oxelösunds kommun, Oxelö Energi AB, Nyköpings kommun 
och NOVF. Sörmlandskustens räddningstjänst har haft den samordnande rollen i arbetet. 

Kommunstyrelsen i Oxelösund antog en övergripande nödvattenplan i januari 2020 (Protokoll 
2020-01-29 – Ks § 6), det har gjorts justeringar i slutversionen som gör att planen behöver 
antas igen så att båda kommunerna har samma version av planen i sina beslut. 

Planen utgör ett övergripande ramverk för Nyköpings och Oxelösunds kommuners 
nödvattenplanering. Den övergripande planen fastställer och tydliggör vissa centrala 
aspekter vid en kommuns planering av nödvatten. I de båda kommunerna ansvarar dock 
respektive VA- huvudman för den detaljerade nödvattenplaneringen då den behöver 
anpassas utifrån enskilda lokala förutsättningar.  

Mål för den övergripande planen: 

• Skapa en gemensam utgångspunkt vid planering och tillämpande av nödvatten 
• Tydliggöra kommunens samt fastighetsägares och enskildas ansvar vid avbrott eller 

störning av dricksvattenförsörjningen 
• Klargöra ansvarsfördelning inom den kommunala organisationen inför och vid 

störningar i dricksvattenförsörjningen   
Klargöra ansvarsfördelning och samarbetsformer för Nyköping Vatten (NV), 
Oxelöenergi AB(OEAB) och Nyköping – Oxelösunds Vattenverks Förbund (NOVF). 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks 
Övergripande nödvattenplan Slutversion 2.1  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
• Övergripande nödvattenplan för Nyköpings- och Oxelösunds kommun fastställs och 

börjar gälla från och med 2020-10-01. 

• Räddningstjänsten ansvarar för att kommunstyrelsen fattar beslut om revidering av den 
övergripande nödvattenplanen när det uppstår behov om det. 

• Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Per Alm, Oxelö Energi AB 
Kommunstyrelse, Nyköpings kommun 
Kommundirektör, Nyköpings kommun 
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Ks § 115        Dnr KS.2018.150               
 
 
Stallet Stjärnholm takrenovering  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
• Kommunchefen ges i uppdrag att tillse att verksamheten senast 2020-10-07 evakueras 

från nuvarande stall till tillfälliga lokaler i form av tältstall 

• Godkänna investering 212 tkr för tillfällig etablering av tältstall. 

• Godkänna driftkostnader 3 912 tkr för tillfällig etablering av tältstall, varav driftkostnader 2 
687 tkr år 2020 och 1 225 tkr år 2021. 

• Finansiering av investering 212 tkr sker genom investeringsprojekt                    
Stjärnholm stall takrenovering. 

• Finansiering av driftkostnad 2 687 tkr år 2020 sker via årets resultat. 

• Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram förslag till finansiering av driftskostnaden 1 225 
tkr för 2021 och återkomma till Kommunstyrelsen med detta för beslut senast vid 
sammanträde i januari 2021. 

• Attestant för projektet är Fastighetsekonom 

• Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Vid kommunstyrelsen sammanträde 2020-09-02 fick kommunchefen i uppdrag att tillse att 
verksamheten senast 2020-09-30 evakueras från nuvarande stall till tillfälliga lokaler i form 
av tältstall. Rapport lämnas vid kommande sammanträde inkluderat slutlig uppskattad 
kostnad för åtgärden samt förslag till finansiering. 
Kommunstyrelsen beslutade även vid sammanträdet 2020-09-02 att ge 
kommunchefen att uppdrag att tillse att en mer permanent tillfällig lösning ordnas 
för verksamheten.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse tillfällig stallösning  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
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• Kommunchefen ges i uppdrag att tillse att verksamheten senast 2020-10-07 evakueras 
från nuvarande stall till tillfälliga lokaler i form av tältstall 

• Godkänna investering 212 tkr för tillfällig etablering av tältstall. 

• Godkänna driftkostnader 3 912 tkr för tillfällig etablering av tältstall, varav driftkostnader 2 
687 tkr år 2020 och 1 225 tkr år 2021. 

• Finansiering av investering 212 tkr sker genom investeringsprojekt                    
Stjärnholm stall takrenovering. 

• Finansiering av driftkostnad 2 687 tkr år 2020 sker via årets resultat. 

• Finansiering av driftkostnad 1 225 tkr år 2021 hänskjuts Mål och budgetberedningen. 

• Attestant för projektet är Fastighetsekonom 
 
 
Förslag 
 
Ordförande yrkar att punkten Finansiering av driftkostnad 1 2225 tkr år 2021 hänskjuts Mål 
och budgetberedningen ändras till en ny punkt med lydelsen Kommunchefen ges i uppdrag 
att ta fram förslag till finansiering av driftskostnaden 1 225 tkr för 2021 och återkomma till 
Kommunstyrelsen med detta för beslut senast vid sammanträde i januari 2021. 
 
Ordförande yrkar att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt det egna ändringsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
Fastighetsekonom (FÅ) 
Fastighetsförvaltare KSF (FÅ) 
Controller (FK) 
Kultur och fritidsnämnd (FK) 
 
 
 


