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KF §  Dnr KK19/450 
 
Medborgarförslag att låta seniorer med seniormedlemskap 
hos friskvårds-/träningsaktör få göra avdrag för detta i sin 
deklaration 
 
Förslag inlämnat av  föredras.  
 
Då förslaget inte bedöms omfattas av den kommunala 
kompetensen, utan är en statlig angelägenhet för Skatteverket att 
behandla, föreslås att medborgarförslaget avvisas och översänds 
till Skatteverket för kännedom, i enlighet med 
Kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avvisa medborgarförslaget 
 
att översända detsamma till Skatteverket för kännedom 
 

 
Beslut till: 
Förslagsställaren 
Skatteverket (inkl. medborgarförslag) 
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KF §  Dnr KK19/465 
 
Medborgarförslag att bredda vägrenen längs med gamla 
Riksettan hela vägen ut mot Svärta 
 
Medborgarförslag inlämnat av  föredras. 
 
Den väg som avses i medborgarförslaget tillhör det statliga 
nätverket och det är därmed Trafikverket som ansvarar för 
skötsel av vägen, vilket inkluderar trafiksäkerhetsåtgärder såsom 
att bredda vägrenen. 
 
Mot bakgrund av att kommunen inte är väghållare av rubricerad 
väg föreslås Kommunfullmäktige att avvisa medborgarförslaget 
och översända det till Trafikverket för kännedom, i enlighet med 
Kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avvisa medborgarförslaget, 
 
att översända detsamma till Trafikverket för kännedom 
 
Beslut till: 
Förslagsställare 
Trafikverket (inkl. medborgarförslag) 
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KF §  Dnr KK19/484 
 
Medborgarförslag att etablera en e-kommuntidning enligt 
exempel från Flens kommun och deras tidning Glimten 
 
Förslag inlämnat av  föredras. 
 
Den tidning som förslagsställaren hänvisar till, Nyköpings tidning 
NY, existerar redan som e-version och finns att läsa på 
kommunens hemsida.  
 
Då förslaget redan är att betrakta som genomfört föreslås 
Kommunfullmäktige att inte bereda medborgarförslaget 
ytterligare. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ej bereda förslaget ytterligare 
 
 
Beslut till: 
Förslagsställaren 
Kommunikationsavdelningen (för kännedom, inkl. 
medborgarförslag) 
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KF §  Dnr KK19/473 
 
Medborgarförslag att röja vass framför solstolarna utefter 
Stadsfjärden 
 
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. 
 
 
 
Beslut till: 
Förslagsställaren 
Tekniska divisionen inkl. synpunkt 
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KF §  Dnr KK19/498 
 
Medborgarförslag att sätta upp en fågelskrämma på taket till 
Forsgränd 
 
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. 
 
 
 
Beslut till: 
Förslagsställaren 
Tekniska divisionen inkl. synpunkt 
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KF §  Dnr KK19/523 
 
Medborgarförslag att hålla båttvätten i hamnen öppen och 
bemannad alla vardagar 
 
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. 
 
 
 
Beslut till: 
Förslagsställaren 
Tekniska divisionen inkl. synpunkt 
  





NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum 
 2019-09-10 

 _______________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

KF §  Dnr KK19/533 
 
Medborgarförslag att förtydliga parkeringsskyltar/regler vid 
Spelhagens parkering (grusplan) om riktighet i att campa 
med husbil på anvisade allmänna parkeringsplatser 
 
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. 
 
 
 
Beslut till: 
Förslagsställaren 
Tekniska divisionen inkl. synpunkt 
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KF §  Dnr KK19/532 
 
Medborgarförslag att uppföra parkeringsautomat vid av 
kommunen arrangerad husbilsparkering i Spelhagen med 
marknadsbaserad samt anpassad dygnstaxa 
 
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. 
 
 
 
Beslut till: 
Förslagsställaren 
Tekniska divisionen inkl. synpunkt 
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KF §  Dnr KK19/540 
 
Medborgarförslag att skylta om och sänka hastigheten på 
Ekövägen i Vrena 
 
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. 
 
 
 
Beslut till: 
Förslagsställaren 
Tekniska divisionen inkl. synpunkt 
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KF §   
 
 
Medborgarförslag  
 
att göra något åt fotbollsplanen på Trollstigen – Arnö 
 
att införa en busslinje som går via Sibro, Råby, Oppeby och 
Stavvik 
 
att upprusta lekparken på Gustavsbergs förskola i Runtuna 
 
att utarbeta ett livskvalitetsprogram i Nyköpings kommun 
 
att göra Gripsholmsparken mer upplyst samt bygg ut dammen 
med belysning 
 
att bygga ett nytt utegym samt motorikbana för barn 
 
att på nytt utreda möjligheterna att ändra taxan för färdtjänst 
 
att anlägga utegym vid lekplatsen Krukmakaregatan Högbrunn i 
Nyköping 
 
att främja möjligheterna att inom kommunen starta ett "Repair 
Café" 
 
att anlägga en naturäng (Natura2000) vid gravfältet Helgona 
55:1 bakom fotbollsplanerna vid Krikonbacken/Harg 
 
att bygga en pool längs med strandpromenaden mellan hamnen 
och Brandholmen 
 
att ordna breddad väg, gång- och cykelbana från Nyköping sista 
biten till Ryssbergen 
 
att Nyköpings kommun inte beviljar bygglov för flerfamiljshus, 
parkeringshus ock kommunala byggnader som inte uppfyller 
kravet om solceller 
 
att Nyköpings kommun inte beviljar bygglov för offentlig 
byggnation, kommersiella fastigheter eller hyreshus som inte 
uppfyller kravet om solceller 
 
att bygga två fartbulor/hinder på Stenbrovägen mellan 
Spinnarvägen och Stockholmsvägen 
 
att möjliggöra för café/servering eller bygg lekpark på baksidan 
av teatern i Teaterparken 
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att anlägga ett utomhusgym för motionärer och kommuninvånare 
intill Krikonbackens idrottsplats 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
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KF §  Dnr KK19/445 
 
Val av ersättare i Vård- och omsorgsnämnden 
 
Helena Dahlström (V), har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
Vård- och omsorgsnämnden (beslut i KF 2019-06-11 § 180). 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Lovisa Backberg (V), till ny ersättare i Vård- och 
omsorgsnämnden i stället för Helena Dahlström (V), fr o m  
2019-09-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till: 
Lovisa Backberg 
Ordf VON 
Sakkunnig VON 
Sekr. VON 
Löneavdelningen 
Tromanansvarig, Informationsavdelningen 
Maria Hamnevik 
iPad-samordnare  
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 KF §  Dnr KK19/1 
          
 
Anmälningsärenden 
 
Anmäls och läggs till handlingarna 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
1 Vård- och 

omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag VON 2019-05-
23, § 50, Ej verkställda beslut 
enligt SoL kvartal 1 år 2019 

KK19/1:19 

    
2 Vård- och 

omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag VON § 49 
2019-05-23: Ej verkställda 
beslut enligt § 28 h Lagen om 
stöd och service (LSS) till vissa 
funktionshindrade, första 
kvartalet 2019 

KK19/1:17 

    
3 Vård- och 

omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag VON § 50 
2019-05-23: Ej verkställda 
beslut enligt 16 kap §§ 6 f och h 
Socialtjänstlagen, första 
kvartalet 2019 

KK19/1:18 

    
4 Revisionen Förstudie – Insatser för att 

motverka, förebygga och 
upptäcka korruption 

KK19/457:1 

    
5    
    
6    
    
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna 
 




