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KF §   
 
 
 
Medborgarförslag 
 

att starta ett konstnärligt samarbete 
 
att kommunen initierar och stöttar kommunens samtliga skolor till att 
eleverna tillsammans med föräldrar, i ett skolprojekt ser över hemmets 
klimatanpassning 
 
att Nyköpings kommun anlägger ett utegym i Svalsta (likt det som 
finns i Stigtomta) 
 
att Nyköpings kommun beslutar att sluta sprida glitter och konfetti på 
Festdagarna och liknande evenemang (då det består av plast och inte 
är miljövänligt) 
 
att Nyköpings kommun ska besluta om att sänka hastigheten i hela 
Nyköping stad till 40 km (minska hastigheten så minskar utsläppen) 
 
att Nyköpings kommun beslutar att enbart köpa in närproducerat 
svenskt naturbeteskött samt ökar möjligheten till vegetariska måltider, 
till de egna verksamheterna i skola, förskola och äldreomsorg 
 
 
att införa avgiftsfria bussresor inom Nyköpings kommun för alla 
kommuninvånare, med motiveringen att det är bra för klimatet 
 
att införa en gemensam fossilfri bilpool för alla kommunens 
verksamheter med motivering att det är bra för klimatet 
 
att låta pensionärer åka gratis med stadsbussarna vardagar från kl 
10.00 - 14.00 samt lördagar och söndagar 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för 
besvarande 
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KF § 

 

Kompletterande beslut till val av revisor – begränsning av uppdrag 

 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-13 valdes Louise Ankarfjäll 

(S) till förtroendeuppdrag som ordinarie ledamot i revisionen för 

mandatperioden 2018–2022. 

 

Det har framkommit att det finns behov av en begränsning av uppdraget, då 

vald revisor har en närstående som är redovisningsskyldig genom 

förtroendeuppdrag i Vård- och omsorgsnämnden, vilket föranleder en 

jävssituation.  

 

Sveriges kommuner och landstings (SKL) vägledning gör gällande att 

fullmäktige kan välja revisor med undantag, vilket innebär att 

kommunfullmäktige tar hänsyn till att det finns en föreliggande 

redovisningsskyldighet som till någon del måste begränsa revisorsuppdraget. 

I sådana fall kan revisorn väljas med undantag av den verksamhet där 

redovisningsskyldigheten finns.  

 

Kommunfullmäktige föreslås utifrån ovan att undanta Louise Ankarfjäll (S) 

revisionsuppdrag avseende granskning av Vård- och omsorgsnämnden. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att undanta Louise Ankarfjäll (S) revisionsuppdrag avseende granskning av 

Vård- och omsorgsnämnden. 
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KF §  Dnr KK19/213 
 
Avsägelse av uppdrag, Johan Munthe (L) 
 
Johan Munthe (L), har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Johan Munthe (L), befrielse från sitt uppdrag som 
ersättare i Kommunfullmäktige, fr o m 2019-04-09, samt 
 
att till Länsstyrelsen hemställa om ny sammanräkning för att utse 
en ny ersättare i Kommunfullmäktige, i stället för Johan Munthe 
(L). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till: 
Johan Munthe 
Ordf KF 
Sekr KF 
Löneavdelningen 
Marie Gustafsson (iPad)  
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 KF §  Dnr KK19/1 
          
 
Anmälningsärenden 
 
Anmäls och läggs till handlingarna 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
1 Revisorerna Revisionsrapport: Granskning 

av intern kontroll i system och 
rutiner 

KK19/231:1 

    
2 Kommunstyrelsen Utdrag KS protokoll § 61 2019-

03-11 Svar på 
medborgarförslag att avsluta 
den svartvita kampanjen 

KK18/58:4 

    
3 Kommunstyrelsen Utdrag KS protokoll § 62 2019-

03-11 Svar på 
medborgarförslag om att 
komplettera nyårspromenad 
med lasershow vid 12-slaget 

KK18/49:6 

    
4 Socialnämnden Protokollsutdrag SN § 20  

2019-03-14, Ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen 
kvartal 4 år 2018 

KK18/1:46 

    
5 Medborgarförslagsställare Skrivelse med synpunkter på 

beslutet i KF - protokoll § 65 
2019-03-12 Medborgarförslag 
avseende att inrätta en 
hundpark för alla hundar i 
området Oppeby 

KK19/147:3 

    
6 Kommunstyrelsen Utdrag KS protokoll § 66 2019-

03-25 Svar på 
medborgarförslag att halalkött 
serveras i förskolan och skolan 

KK18/72:6 

    
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna 
 


	Tom sida



