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KF §  Dnr KK19/147 

Medborgarförslag avseende att inrätta en hundpark för alla 
hundar i området Oppeby 

Förslag väckt av  i rubricerat 
medborgarförslag föredras. 

Då rubricerat medborgarförslag överensstämmer med tidigare 
inlämnat medborgarförslag (KK17/373), vilket kommunstyrelsen 
vid sammanträde 2018-10-01 besvarade föreslås att 
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 KK19/154 

Medborgarförslag avseende att sätta ut bänkar på Storgatan 

Medborgarförslag 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 en synpunkt, 

att översända det till Tekniska divisionen för besvarande 
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KF §   
 
 
 
Medborgarförslag 
 
att ta hem utställningen "Copernicus – tar pulsen på vår planet" 
och visar upp den på Culturum eller stadshusets entré 
 
att på grönytorna plantera/så ängsblommor åt våra pollinerare för 
att på så sätt motverka insektsdöden 
 
att bygga en hinderbana i t ex Ekensberg 
 
att asfaltera gång- och cykelvägen efter Bergholms väg mellan 
Domänvägen och Lennings väg 
 
att få till fler seniorboenden, d v s boende som är tillgängliga för 
personer över 65 år 

 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för 
besvarande 
  



KK19/204 

Krav på utdrag ur belastningsregister vid anställningar inom 
äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariation. 

Motion till Nyköpings kommunfullmäktige. 

Det är av yttersta vikt att vårdtagare/brukare inom vård- och omsorgsverksamheter kan känna 
trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. 
Kommunen måste arbeta aktivt för att minimera risken att våra äldre och personer med 
funktionsvariation utsätts för brott och kränkande behandling. 
Som det ser ut i kommunen idag begärs utdrag ur belastningsregister endast ut vid 
anställningar inom arbete med minderåriga, korttids-och fritidsverksamhet för 
funktionsnedsatta och ensamkommande barn. 
Arbete med äldre och personer med funktionsvariation kan på många sätt jämställas med 
arbete med barn. Dessa personer befinner sig i en utsatt position, med stark beroendeställning 
till familj, vänner men också till den offentliga omsorgen. 
Därmed anser Sverigedemokraterna att frågan om krav på utdrag ur belastningsregister inte 
kan undvikas. 
I kommunens strävan mot jämställdhet och allas lika värde borde detta vara en självklar del 
för att uppnå dessa mål. 
Vi ser positivt på att åtminstone en aktör inom den privata hemtjänsten begär utdrag ur 
belastningsregistret vid anställningar och menar att Nyköpings kommun bör följa samma 
linje. 

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 

1. Att det vid anställningar inom den kommunala äldreomsorgen införs krav på utdrag ur
belastningsregister.

2. Att det vid anställningar inom omsorgen för personer med funktionsvariation i
gruppboenden, boenden med särskild service och personlig assistans införs krav på utdrag
ur belastningsregister.

3. Att samma krav på utdrag ur belastningsregister ställs på privata utförare i Nyköpings
kommun vid anställningar inom äldrevården och för arbete med personer med
funktionsvariation i gruppboenden, boenden med särskild service och personlig assistans.

� �9-03-11 
linKarlsson(SD) 



KK19/206 

Utökat antal ledamöter och ersättare i valnämnden. 

Motion till kommunfullmäktige i Nyköping 

Demokratin är den hörnpelare som vårt samhälle vilar på. De allmänna val som 
genomförs måste vara rättvisa så att de inte kan ifrågasättas. Detta är av yttersta vikt för 
samhällets stabilitet. 

Planering inför allmänna val berör samtliga partier. För att förutsättningar och 
spelregler skall vara jämställda är det av demokratiskäl viktigt att val genomförs 
med alla partiers gemensamma samverkan. Så är det inte idag eftersom alla partier 
inte är representerade med rösträtt i valnämnden. Det är vår mening att en sådan 
förändring måste till. 

I reglementet för valnämnden anges att kommunfullmäktige fastställer det antal 
ledamöter och ersättare valnämnden ska ha. 
Genom att öka detta antal kan fullmäktige säkerställa att alla partier blir 
representerade med rösträtt och samtidigt säkerställa ett framtida majoritetsförhållande i 
nämnden. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna: 

- Att kommunfullmäktige inför nästa val (2022) föreslår ett utökat antal av ledamöter och
ersättare i valnämnden till minst l ledamot och l ersättare per parti representerat i
kommunfullmäktige.

(_1�� 
Thom Zetterström (SO) 



NYKÖPINGS KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

2019 -03- 1 2 

Onr .............................................. ............. ..

Motion - Förbättra f"örutsättningarna för landsbygdsskolorna 

Den politiska diskussionen om de små enheternas vara eller inte vara har under alltför lång 
tid varit allt för ensidig. Där den negativa bilden varit den som fått störst utrymme. En bild vi 
inte delar då de små enheterna har stora fördelar som de stora inte har. 

Landsbygden behöver också sina skolor. Det är en viktig förutsättning för en levande 
landsbygd att det finns samhällsservice i den lokala kontexten. Skolan har samtidigt att 
förhålla sig till att kunna leverera god kunskap till eleverna, något som förstås härrör från en 
kompetent lärarkår med bra förutsättningar att utföra sitt arbete. 

Elevunderlaget är också en avgörande ekonomisk förutsättning för att det ska gå att bedriva 
skola oavsett vart den ligger. Det behövs ett tillräckligt stort elevunderlag. Moderaterna vill 
därför se över möjligheterna att stärka de mindre enheterna på landsbygden genom att utöka 
årskurserna på dessa i de fall de är F-3 skolor. Något som, i det fall det är möjligt, skulle 
stärka den enskilda skolan, och därmed det lokala samhället. 

Nyköping är också en tillväxtkommun och det gäller hela kommunen. När Ostlänken väl är 
på plats kommer avstånden att minskas rejält för pendling, och det kommer bli rimliga 

.- avstånd att pendla till och med från ren landsbygd till exempelvis Stockholm. Något som 
kommer att driva på bostadspriser och därmed byggande långt utanför Nyköpings centralort. 
Det är därmed sannolikt så att elevunderlagen på lång sikt kommer att utökas. 

Skolorna i fråga är att betrakta som egna skolenheter i Skollagens mening. 

Med anledning av ovanstående föreslås fullmäktige besluta 

att utreda förutsättningarna för att utöka skolorna i Råby, Buskhyttan och Ålberga 
ed fler årskurser. 

Nyköping, l 9 0 3 0 g 

� 
Petter Söderblom (M) 

KK19/208



Motion - En ny skolenhetsorganisation 

_ ... ,....,..,,.QMMUN 
Kommunladnlngsknn orr:t 

2019 -03- 1 2 

Dnr: ---·················-···•······················ 

Nyköpings tidigare politiska majoritet beslutade 20170320 att införa en ny 
skolenhetsorganisation i Nyköpings kommun. Ett beslut som moderaterna anser inte är 
förenligt med skollagen då byggnaderna i skolenheterna ska ligga nära varandra för att kunna 
ingå i en skolenhet (Skollagen 1 kap § 3), något de inte gör i flertalet fall i Nyköping. 
Konsekvensen av beslutet är att makten att lägga ned skolor inom fastställda skolenheter 
flyttades från skolhuvudmannen till den enskilda rektorn. Faktiska konskevenser av detta 
beslut har vi nu redan sett med stora omorganisationer i en av de enheterna. Beslut som 
enligt oss ska fattas av skolhuvudmannen. 

Genom att flytta beslutsmandatet till rektor går helhetstanken för kommunens 
skolorganisation förlorad. Liksom medborgarnas möjlighet till insyn och demokratisk 
påverkan på beslut som i högsta grad rör dem och deras barn. 

Moderaternas förslag till ny skolenhetsorganisation innebär inga praktiska förändringar 
förutom att beslutsmandatet om skolenheterna åter flyttas till skolhuvudmannen i enlighet 
med Skollagen. 

Moderaterna föreslår att den nya skolenhetsorganisationen ska innefatta följande 
skolenheter: 

Herrhagens skolenhet F-6 
Nävekvarns skolenhet F-6 
Långbergs skolenhet F-6 
Rosenkälla skolenhet F-6 
Släbro skolenhet F-6 
Jönåkers skolenhet F-6 
Svalsta skolenhet F-6 
Bt·yngelstorps skolenhet F-6 
Nyköpings högstadium skolenhet 7-9 
Stigtomta skolenhet F-6 
Västra skolan skolenhet F-3 

Långsätters skolenhet F-6 
Buskhyttans skolenhet F-3 
Brandkärrs skolenhet F-3 
Stenkulla skolenhet F-6 
Råby skolenhet F-3 
Ålberga skolenhet F-3 
Bergshammars skolenhet F-6 
Dammlöts skolenhet F-6 
Sjösa skolenhet F-6 
Tystberga skolenhet F-6 
Östra skolan skolenhet F-6 

Med anledning av ovanstående föreslås fullmäktige besluta 

fas älla en ny skolenhetsorganisation i enlighet med ovan. 

Nyköping, \ 9 03 0 g

·-p�
Petter Söderblom (M) 

KK19/209



Fråga till kommunstyrelsens ordf Urban Granström 

NYKÖPINGS KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Dnr: 

2019 -03- 11 

I kommunstyrelsen har det utsetts två st utskott, miljö och klimatutskottet och 
personal och jämställdhetsutskottet. 
Båda dessa utskott har av någon anledning bestämts till att vara 7 manna utskott. 
Denna ordning resulterar i att två partier V och SD inte får någon representation i 
utskotten. 

Denna ordning är beklaglig tycker jag. 
Ett utskott under kommunstyrelsen är i huvudsak en organisation för inhämtande och 
sammanställande av kunskap inom ett speciellt område och som därefter ska lämna 
förslag till kommunstyrelsen för beslut. 
I denna situation vore det bra om alla partier hade en representant i dessa utskott 
dels för att fler personer som kan komma med input och dels för att 
partirepresentanterna kan förmedla kunskap om pågående utredning till sina partier. 

Min fråga blir därför: 
vore det inte bättre att utöka utskotten så att alla partier kunde få delta i 
utskottsarbetet? 

Jan Bonnier (M) 

Nyköping 20190312 

KK19/10

12.
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 KF §  Dnr KK19/1 
          
 
Anmälningsärenden 
 
Anmäls och läggs till handlingarna 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
1 Vård- och 

omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag VON § 10 
2019-02-07 Ej verkställda 
beslut enligt 16 kap §§ 6 f och h 
Socialtjänstlagen (SoL), fjärde 
kvartalet 2018 (VON18/11) 

KK19/1:2 

    
2 Vård- och 

omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag VON § 1 2019-
02-07 Ej verkställda beslut 
enligt § 28 h Lagen om stöd och 
service (LSS) till vissa 
funktionshindrade, fjärde 
kvartalet 2018 (VON18/12) 

KK19/1:3 

    
3 Revisorerna Revisionsrapport: Granskning 

av internkontroll av förenings- 
och kulturbidrag 

KK19/180:1 

    
4 Revisorerna Revisionsrapport: Samlad 

uppföljning av tidigare 
genomförda granskningar 

KK19/181:1 

    
5 Länsstyrelsen Stockholm Rapport: Tillsyn 

överförmyndarnämndens 
verksamhet 2018 

KK19/1:4 

    
6 Arvodeskommittén  Protokoll från sammanträde 

2019-02-18 
KK19/1:6 

    
7 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS § 48 2019-

02-25 Svar på 
medborgarförslag att 
skyndsamt införa 
hastighetssänkande åtgärder 
på Gruvvägen 

KK18/348:8 

    
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna 




