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KF §  Dnr KK19/525 
 
 
Medborgarförslag att alla folkvalda kommunpolitiker spelar 
SMHIs klimatanpassningsspel 
 
Förslag inlämnat av  föredras. 
 
Då förslaget inte bedöms omfattas av den kommunala 
kompetensen, i och med att Kommunfullmäktige inte kan anses 
ha rådighet i att besluta om enskilda förtroendevaldas 
förehavanden, föreslås att medborgarförslaget avvisas i enlighet 
med Kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 
 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avvisa medborgarförslaget 
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KF §  Dnr KK19/570 
 
 
Medborgarförslag att bygga en hundrastgård på Arnö 
 
Förslag inlämnat av  föredras. 
 
Då rubricerat medborgarförslag överensstämmer med tidigare inlämnat 
medborgarförslag (KK17/373), vilket Kommunstyrelsen besvarade vid 
sammanträde 2018-10-01 föreslås Kommunfullmäktige att hänvisa 
medborgarförslaget till det tidigare avlagda svaret samt avsluta beredningen 
av ärendet, i enlighet med Kommunfullmäktiges arbetsordning § 39.  
 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att hänvisa medborgarförslaget till svar som getts i ärende 
KK17/373, samt 
 
att avsluta beredningen av ärendet. 
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KF §  Dnr KK19/571 
 
 
Medborgarförslag att sätta upp vaddering på belysningen i 
skateparken 
 
Förslag inlämnat av  och 

 föredras. 
 
Då förslaget bedöms vara en verksamhetsfråga för Tekniska 
divisionen att besvara och inte av politisk karaktär föreslås att 
medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och översänds till 
Tekniska divisionen för besvarande, i enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 
 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att omvandla medborgarförslaget till synpunkt, samt 
 
att översända det till Tekniska divisionen för besvarande 
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KF §  Dnr KK19/597 
 
 
Medborgarförslag att omvandla Västra skolan till en enskild 
plats som kan låsas efter skolans stängning 
 
Förslag inlämnat av  föredras. 
 
Då förslaget bedöms vara en verksamhetsfråga för Tekniska 
divisionen att besvara och inte av politisk karaktär föreslås att 
medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och översänds till 
Tekniska divisionen för besvarande, i enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 
 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att omvandla medborgarförslaget till synpunkt, samt 
 
att översända det till Tekniska divisionen för besvarande 
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KF §  Dnr KK19/605 

Medborgarförslag att sätta ut röda bänkar med ryggstöd 
på gräsytan utmed Trosavägen i Stenkulla 

Förslag inlämnat av  föredras. 

Då förslaget bedöms vara en verksamhetsfråga för Tekniska 
divisionen att besvara och inte av politisk karaktär föreslås att 
medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och översänds till 
Tekniska divisionen för besvarande, i enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 

Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

att omvandla medborgarförslaget till synpunkt, samt 

att översända det till Tekniska divisionen för besvarande. 
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KF §   
 
 
Medborgarförslag  
 
att utföra asfaltering av återstående delar på Ekebobacken i 
Oxbacken   
 
att bygga en gång- och cykelväg på Tärnövägen mot skolan i 
Vrena 
 
att låta pensionärer åka buss gratis inom kommunen 
 
att Nyköpings kommun blir en intressent i projektet e-kronan som 
drivs av Riksbanken 
 
att öppna upp Strandparksvägen för fler in- och utfarter till det 
stora bostadsområdet Arnö 
 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
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KF §  Dnr KK19/587 
 
 
Avsägelse av uppdrag – Raymond Mroczek (SD) 
 
Raymond Mroczek (SD), har avsagt sig sitt uppdrag som 
ersättare i Kommunfullmäktige.  
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Raymond Mroczek (SD) befrielse från sitt uppdrag 
som ersättare i Kommunfullmäktige, fr o m 2019-10-08, samt 
 
att till Länsstyrelsen hemställa om ny sammanräkning för att utse 
ny ersättare i Kommunfullmäktige istället för Raymond Mroczek 
(SD) 
 
 
 
 
Beslut till: 
Raymond Mroczek  
Ordf KF 
Sekr. KF 
Löneavdelningen 
Tromanansvarig, Informationsförvaltning 
iPad-samordnare IT-enheten 
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KF §  Dnr KK19/602 
 
 
Avsägelse av uppdrag – Sofia Aktergård (C) 
 
Sofia Aktergård (C), har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
Socialnämnden.  
 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Sofia Aktergård (C) befrielse från sitt uppdrag som 
ledamot i Socialnämnden, fr o m 2019-10-08 
 
att utse Catharina Rehnström (C) till ny ledamot i Socialnämnden 
istället för Sofia Aktergård (C), fr o m 2019-10-08 
 
 
 
 
 
Beslut till: 
Sofia Aktergård 
Catharina Rehnström 
Ordf SN 
Sekr. SN 
Löneavdelningen 
Tromanansvarig, Informationsförvaltning 
Administratör Beställarkontoret 
iPad-samordnare IT-enheten 
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KF §  Dnr KK19/617 
 
 
Avsägelse av uppdrag – Hans Hedlund (SD) 
 
Hans Hedlund (SD), har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i 
Vård- och omsorgsnämnden, samt som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Hans Hedlund (SD), befrielse från sina uppdrag som 
ersättare i Vård- och omsorgsnämnden, samt som ersättare i 
Kommunfullmäktige, fr o m 2019-10-08, samt 
 
att till Länsstyrelsen hemställa om ny sammanräkning för att utse 
en ny ersättare i Kommunfullmäktige, i stället för Hans Hedlund 
(SD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till: 
Hans Hedlund 
Ordf KF 
Sekr KF 
Ordf VON 
Sakkunnig VON 
Sekr. VON 
Löneavdelningen 
Tromanansvarig, Informationsförvaltning 
Administratör Beställarkontoret 
iPad-samordnare 
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KF §  Dnr KK19/618 
 
 
Avsägelse av uppdrag – Håkan Lundberg (SD) 
 
Håkan Lundberg (SD), har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
Revisionen. 
 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Håkan Lundberg (SD), befrielse från sitt uppdrag som 
ledamot i Revisionen, fr o m 2019-10-08, samt  
 
att utse Hans Hedlund (SD), till ny ledamot i Revisionen, i stället 
för Håkan Lundberg (SD), fr o m 2019-10-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till: 
Håkan Lundberg 
Hans Hedlund 
Ordf. Revisionen 
Löneavdelningen 
Tromanansvarig, Informationsförvaltning 
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KF §  Dnr KK19/620 
 
Avsägelse av uppdrag, Helén Biörklund-Gustafsson (C) 
 
Helén Biörklund-Gustafsson (C), har avsagt sig sitt uppdrag som 
ledamot i Kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Helén Biörklund-Gustafsson (C), befrielse från sitt 
uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, fr o m  
2019-10-08 
 
att utse Jan-Eric Carlsson (C), till ny ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnden, i stället för Helén Biörklund-Gustafsson (C),  
fr o m 2019-10-08, samt 
 
att utse Sofia Aktergård (C), till ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden, i stället för Jan-Eric Carlsson (C), fr o m  
2019-10-08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till: 
Helén Biörklund-Gustafsson 
Jan-Eric Carlsson 
Sofia Aktergård  
Ordf KFN 
Sakkunnig KFN 
Sekr KFN 
Löneavdelningen 
Tromanansvarig, Informationsförvaltning 
Administratör Beställarkontoret 
iPad-samordnare 
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KF §  Dnr KK19/1 
          
 
Anmälningsärenden 
 
Anmäls och läggs till handlingarna 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
1 Socialnämnden Protokollsutdrag SN 2019-09-

05, § 67, Ej verkställda beslut 
enligt SoL kvartal 2 år 2019 

KK19/1:21 

    
    
    
    
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna 
 




