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Tisdagen den 13 oktober 2020, Stadshuset sal A, kl. 19.00 
 
Med anledning av rådande situation gällande smittspridning av coronaviruset uppmanas 
kommunfullmäktiges ledamöter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna 
hemma vid sjukdom, även vid lindriga symptom.  
 
Allmänheten undanbedes från att närvara på sammanträdet då det på åhörarläktaren inte är 
möjligt att säkerställa tillräckliga avstånd mellan åhörare enligt Folkhälsomyndighetens råd. 
Allmänhetens frågestund kommer inte att hållas vid detta sammanträde. Kommunen kommer 
under tiden sammanträdet pågår att informera om de beslut som fattas på www.nykoping.se.  
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Tjänsteskrivelse 
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 Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset  Fax 0155-24 83 30  BG 619-0342 
611 83  NYKÖPING  kommun@nykoping.se www.nykoping.se 

Avgifter och dess tillämpning i förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
2020 

Bakgrund 
Avgiftsdokumentet är i behov av revidering då det behöver överensstämma 
med ”Riktlinjer för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet”. Division Barn Utbildning Kultur har även uttryckt behov av en 
revidering för att tydliggöra innehållet i dokumentet. 

Revideringen gäller ej avgiftsnivåerna för maxtaxa som beslutades av 
kommunfullmäktige 2020-02-11. 

Ärendet har behandlats vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträden 
2020-06-17 och 2020-09-02- 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen  

Förslag 
Förslaget gäller förändringar och förtydliganden i texten gällande bland annat 
inlämnande av inkomstuppgifter, betalning av avgift och rutiner vid obetalda 
fakturor samt utebliven uppgift om inkomst. Förslaget möjliggör även för Barn- 
och ungdomsnämnden att fastställa den maxtaxa som skolverket presenterar 
årligen i december.  

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i 
enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning 
av barnets bästa.  
 
En prövning av barnets bästa har genomförts. 
 
  

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

mailto:kommun@nykoping.se


  Dnr KK19/628 2/2 

    2020-07-24 

Detta bedöms leda till att processen gällande avgiftsförändringar i samband 
med att Skolverket presenterar sina siffror blir mer flexibel och beslut sannolikt 
kan fattas innan årsskiftet. Det innebär att handläggare slipper förhålla sig till 
två taxor under året samt att kommunen inte förlorar intäkter under årets första 
månader. Föreslagna förändringar är markerade i gult för text som föreslås tas 
bort och grönt för text som föreslås läggas till. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta ”Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet”, samt 

att dokumentet gäller från 2020-10-01. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

 

 

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
  

 Solweig Eriksson Kurg 
 tf chef Beställarkontor 
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  Datum 
2020-XX-XX 

  
  

 

 
 

Avgifter och dess tillämpning i förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 

1 Avgifter  
1.1 Beräkning av avgift 
Maxtaxa gäller enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 2003- 12- 09 § 184 Dnr 
BUN 01/11). 

Vid kompletterande omsorg i form av natt- och helgomsorg fördelas avgiften 
procentuellt mellan huvudmännen. Totalbeloppet får inte överskrida maxtaxa. 

Avgift debiteras fr.o.m. barnets placeringsdatum.  

Från och med det datum vårdnadshavare/familjehemsföräldrar fått plats i 
önskad verksamhet är de platsinnehavare. Vid ändrat startdatum debiteras 
1/30 av månadsavgiften per kalenderdag, oavsett nyttjande, oberoende 
framflyttning av startdatum, resterande del av aktuell startmånad.  

Vid uppsägning betalar platsinnehavare avgift under hela uppsägningstiden. 

Varje förskola och fritidshem har rätt att stänga fyra dagar1 per år utan avdrag 
på avgiften i samband med studiedagar. I samband med stängning erbjuds 
tillfällig plats på annan enhet. 

Förskola/annan pedagogisk verksamhet 
Avgiften baseras på avgiftsgrundande inkomst per månad enligt SFS 
2001:160 §§ upp till den högsta avgiften per månad (maxtaxa) som meddelats 
av Skolverket senast den 1 december föregående år. 

Efter att Skolverket meddelat maxtaxa för nästkommande år får Barn- och 
ungdomsnämnden fastställa den nya maxtaxan i detta dokument genom 
beslut i nämnd. Nämnden kan inte ändra någonting annat än maxtaxan. 

 

 

1 p. g. a personalens kompetensutveckling och övergripande planering  



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxtaxa: 

Avgiften baseras på inkomsttaket för 2020 som Skolverket beräknat till 49 280 kr. 
Maxtaxa för år 2020 fastställd av Kommunfullmäktige 2020-02-11. Högsta avgift som 
debiteras är: 

− barn 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 478 kr/mån 

− barn 2: 2 % av inkomsten - dock högst 986 kr/mån 

− barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 493 kr/mån 

− barn 4: ingen avgift 

För barn 3 – 5 år med en vistelsetid upp till 15 timmar per vecka men mer än 525 
timmar per år debiteras full avgift under juni, juli och augusti. 

För barn 3 – 5 år med en vistelsetid som överstiger 15 timmar per vecka och 525 tim 
per år reduceras avgiften med 30 % av maxtaxa under tiden 1 september t o m 31 
maj. Full avgift debiteras under juni, juli och augusti. 

För barn, 0–5 år1 som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 
stöd i sin utveckling i form av förskola får avgiften endast avse den del av 
verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan oavsett tidpunkt på året, se 8 kap. 7 
och 16 § skollagen. Avgiften reduceras då med 30 % av maxtaxa. 

 



 

  
 

Fritidshem inklusive lovplatser 
Avgiften baseras på avgiftsgrundande inkomst per månad enligt SFS 
2001:160 §§ upp till den högsta avgiften per månad (maxtaxa) som meddelats 
av Skolverket senast den 1 december föregående år. 

Efter att Skolverket meddelat maxtaxa för nästkommande år får Barn- och 
ungdomsnämnden fastställa den nya maxtaxan i detta dokument genom 
beslut i nämnd. Nämnden kan inte ändra någonting annat än maxtaxan. 

 

Tillfällig fritidshemsplats 
Avgift erläggs med 100 kr per dag, måltider ingår.  

Syskonrabatter 

− Yngsta placerade barn i hushållet är första barn, därefter numreras i 
stigande ålder2. 

− Barn i familjehem omfattas av syskonrabatt enligt ovan. 

− Barn placerade i såväl fristående som kommunal verksamhet räknas in 
vid beräkning av syskonrabatt. 

 

2 Barn som bor växelvis i olika hushåll kan räknas som en placering i det ena hushållet 
och ha ett annat placeringsnummer i det andra hushållet.  

Maxtaxa: 

Avgiften baseras på inkomsttaket för 2020 som Skolverket beräknat till 49 280 kr. 
Maxtaxa för år 2020 fastställd av Kommunfullmäktige 2020-02-11.  

Högsta Avgift i fritidshem, lovplats och pedagogisk omsorg för barn i åldern  
6 - 12 år: 

− barn 1: 2 % av inkomsten - dock högst 986 kr/mån 

− barn 2: 1 % av inkomsten - dock högst 493 kr/mån 

− barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 493 kr/mån 

− barn 4: ingen avgift 

Avgift tas bara ut för den eller de delar av lovet som behov av lovplats finns.  



 

  
 

− För barn, 0–5 år3 som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola får avgiften avse 
bara den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan, se 8 
kap. 7 och 16 § skollagen.  

− Barn som har tillfällig fritidshemsplats, räknas ej in vid beräkning av 
syskonrabatt. 

Avgiftspliktiga 
Platsinnehavare är avgiftspliktiga. Taxan är densamma för platsinnehavare 
som är ensamstående, gifta, registrerade partners, sammanboende och 
familjehemsföräldrar.  

Familjens/hushållets ekonomiska bärkraft som underlag för 
avgiftsberäkning 
Utgångspunkt för avgiftsberäkningen är inkomsten i det hushåll barnet/barnen 
tillhör. (SFS 2 001:160, 3 §) Med hushåll avses i 3 § ensamstående och 
makar. 

Med makar ska jämställas: 

− personer som lever tillsammans och har gemensamt barn samt är 
folkbokförda på samma adress 

Utgångspunkten för avgiften är hushållets ekonomiska bärkraft: 

− för gifta, registrerade partners och sammanboende med eller utan 
gemensamma barn, beräknas avgiften på deras gemensamma inkomster 

− vid växelvis4 boende där vårdnadshavarna inte har ett gemensamt hushåll 
men båda är i behov av plats gäller följande:   

o avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive 
hushåll 

o avgiften fördelas procentuellt i förhållande till respektive 
hushålls avgiftsgrundande inkomst 

o de sammanlagda avgifterna för båda hushållen får inte 
överstiga avgiften för en plats enligt maxtaxa 

o för ensamstående platsinnehavare beräknas avgiften på 
dennes inkomst 

 

3 Det gäller även barn som ännu inte fyllt ett år. 
4 Växelvis boende innebär, enligt praxis, att barnet bor minst 1/3 hos ena 
vårdnadshavaren (RÅ 1998 ref 267) 



 

  
 

o familjehemsföräldrars inkomst, inklusive arvode, är 
avgiftsgrundande för ett familjehemsplacerat barn  

Skyldighet att lämna inkomstuppgift 
Platsinnehavare är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig och eventuell 
make, -a, registrerad partner eller sambo. Platsinnehavare är också skyldig att 
på begäran av kommunens handläggare lämna uppgifter om aktuella 
familjeförhållanden. 

Ändrade familjeförhållanden 
Vid äktenskapsskillnad, upplöst samboförhållande eller registrerat partnerskap 
beräknas ny avgift från och med det datum som föräldrarna är folkbokförda på 
skilda adresser. Platsinnehavare ska snarast, till kommunens handläggare, 
anmäla ändrade familjeförhållanden som påverkar avgiften, som till exempel 
sambo, skilsmässa/separation, registrerad partner/avregistrerad partner. De 
placerade barn som finns i hushållet räknas in i syskonrabatten. Vid 
äktenskapsskillnad, upplöst samboförhållande eller registrerat partnerskap 
beräknas ny avgift från nästkommande månad och med det datum som då 
föräldrarna är folkbokförda på skilda adresser. Vid separation delas fakturan 
mellan platsinnehavarna om båda vårdnadshavare ska utnyttja platsen på 
förskola/fritidshem.  

Avgiftsgrundande ersättningar och bidrag 
Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga 
inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget 
näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999: 1229) under bidragsåret.  

Statens skolverk ska senast den 1 oktober året före bidragsåret lämna uppgift 
till varje kommun om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det 
högsta avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive tredje 
barnet i förskolan respektive fritidshemmet (Förordning 2015:153).  

Som skattepliktig inkomst (bruttobelopp där inte annat anges) förutom lön 
räknas t ex: 

− föräldrapenning graviditetspenning 

− rehabiliteringspenning 

− arbetslöshetsersättning - dagpenning  

− kontant arbetsmarknadsstöd  

− familjebidrag i form av familjepenning  

− pensionsförmåner  

− statligt studiebidrag i form av studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd 



 

  
 

− ersättning för vård i familjehem (arvodesdel) 

− vårdbidrag för handikappat barn (arvodesdel) 

− sjukersättning 

− sjukpenning 

Ett hushålls inkomst för arbete eller studier utomlands ska tas upp med 
bruttobelopp per månad. Detta gäller oavsett om skatteplikten är i Sverige 
eller i det land där man arbetar eller studerar. 

För egna företagare och andra för vilka det föreligger svårigheter att beräkna 
inkomsten kan en individuell prövning av uppgiven inkomst ske: 

− för beräkningen gäller senast kända deklaration och under tiden 
eventuellt inträffade löneändringar 

− vid nyetablering, eller där inkomst ej går att uppskatta enligt ovan, sätts 
inkomsten till tre gånger basbeloppet 

− avräkning ska enligt överenskommelsen göras då inkomsten blir känd 

− kontroll av inkomstuppgift 

1.2 Betalning av avgift 

Allmänt 
Avgiften är en månadsavgift och betalas ut, baserat på årsinkomst, per 
innevarande månad av platsinnehavare, 12 månader per år. 

− Räknas om till en avgift per kalenderdag (1/30 av månadsavgiften) om 
en vistelsetid börjar eller slutar under pågående månad. 

− Avgift tas ut 12 månader per år under barnets placering. Detta gäller 
även vid sjukdom, semester och verksamhetens studiedagar samt 
under uppsägningstiden. Påbörjas placeringen under pågående 
kalendermånad debiteras avgift per kalenderdag den månaden. 

− betalas senast på förfallodagen, om inte tillämpas de kravrutiner som 
fastställts för respektive verksamheter  

− vårdnadshavare som önskar ny plats efter uppsägning får inte ha 
någon skuld som kvarstår från tidigare avgifter oavsett vilken 
huvudman som bedriver verksamheten5  

 

5 Se under rubriken Uppsägning i Riktlinjer för placering i förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet, Uppsägning från kommunens sida  



 

  
 

− om det finns två platsinnehavare och de bor tillsammans debiteras de 
gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet 
sker 

− om de två platsinnehavarna är separerade görs en fördelning av 
avgiften mellan platsinnehavarna 

− avgifter under 75 100 kr/mån debiteras ej  

 

Rutiner vid obetalda fakturor  

Om vårdnadshavare inte betalar faktura för förskoleverksamhet, 
fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg eller kvälls-, natt- och helgomsorg 
inom utsatt tid föranleder detta följande: 

− inkassokrav om betalning utgår från ekonomi till platsinnehavare. 

− om avgift ej erlagts efter inkassokrav från ekonomi informeras 
barnomsorgshandläggarna om detta varpå rektor upprättar en 
orosanmälan som överlämnas av rektor till socialförvaltningen. 

 

Avdrag på avgiften 
Avdrag på avgiften görs: 

− för ett barn med en längre sammanhängande sjukfrånvaro6 reduceras 
avgiften efter ansökan från platsinnehavaren 

− om verksamheten inte kan erbjuda omsorg under en avtalad vistelsetid 
med 1/30 för varje förlorad omsorgsdag 

Utebliven uppgift om inkomst 
Vid utebliven uppgift om inkomst: 

− debiteras högsta avgift enligt gällande taxa 

− justeras avgiften när uppgifter inkommit  

Registreras ingen inkomstuppgift godkänner platsinnehavaren högsta avgift 
enligt maxtaxan. Platsinnehavare ska omgående själva anmäla förändring så 
som inkomständringar eller andra förhållanden till kommunen.  

 

6 Med längre tids sjukdom menas tiden efter det att samtliga dagar för tillfällig vård av 
sjukt barn har utnyttjats. 



 

  
 

När inkomstuppgift inkommit justeras avgiften nästkommande månad. 

Vid familjehemsplacering tar familjehemmet över platsinnehavarens ansvar 
och skyldigheter avseende barnets placering på förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. 

Inkomstjämförelse  
Inkomstjämförelse görs årligen: 

− mellan de inkomstuppgifter som lämnats till kommunens handläggare 
och de uppgifter som lämnats till Skatteverket 

− återkrav respektive återbetalning sker enligt samma regler som 
Skatteverkets 

 

 











 
Kommunledningskansliet, 
Sekretariat 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-09-16 

Dnr 
KK20/456 

   
   
  
 
 
 
 Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset  Fax 0155-24 83 30  BG 619-0342 
611 83  NYKÖPING  kommun@nykoping.se www.nykoping.se 

Uppdrag gällande framtagande av styrdokument 
för äldreomsorgen i Nyköpings kommun 

Bakgrund 
Åldersgruppen med personer över 80 år kommer att öka med ca 50% fram till 
år 2030 medan den arbetsföra befolkningen inte ökar i samma takt. Detta 
medför att äldreomsorgen står inför en rad utmaningar och kommunerna 
kommer att behöva tänka om vad gäller organisation och utförande av 
äldreomsorg. Det kommer att behövas förstärkning av tidiga och 
förebyggande insatser för att fördröja behovet av ingripande och kostsamma 
insatser. Nyköpings äldreomsorg behöver präglas av kostnadseffektivitet, god 
kompetensförsörjning och god kvalitet. 

Ärendet har behandlats av Vård- och omsorgsnämnden 2020-06-04 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Förslag 
Förslaget innebär att Vård- och omsorgsnämnden uppdras att ta fram ett 
strategiskt styrdokument för framtidens äldreomsorg i Nyköpings kommun som 
svarar upp mot kommande behov. 

 

 

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i 
enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning 
av barnets bästa.  
 
En prövning av barnets bästa har genomförts. 
 
Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt 
prövningen.  

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

mailto:kommun@nykoping.se


  Dnr KK20/456 2/2 

    2020-09-16 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till Vård- och omsorgsnämnden att ta fram förslag till styrdokument 
för den framtida äldreomsorgen i Nyköpings kommun, 

att Vård- och omsorgsnämnden återkommer till Kommunfullmäktige med 
förslag till styrdokument senast 2021-12-31, samt 

att Vård- och omsorgsnämndens budgetgrupp utses till styrgrupp för 
framtagande av styrdokumentet. 

 

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
  

 Solweig Eriksson Kurg 
 tf chef Beställarkontor 

 

Beslut till: 
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NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum 
 2020-10-13 

 _______________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

KF §  KK20/228 

 
Anmälan till Migrationsverket om begränsning av asylsökandes 
möjligheter till eget boende (EBO)  
 
Handlingar distribueras efter kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-12. 
  



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum 
 2020-10-13 

 _______________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

KF §  KK19/796 
 
Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplaner 
 
Handlingar distribueras efter kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-12. 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum 
 2020-10-13 

 _______________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

KF §  KK20/1 
 
 
Obesvarade motioner per 2020-10-01 
 

Kommunallagens 5 kap. 35 § anger att ”en motion eller ett medborgarförslag 

ska om möjligt beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut 

inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. 

 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 

har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 

handläggning.” 

 

Motioner väckta av Nyköpings Ungdomsfullmäktige ingår inte i 

beslutsunderlaget då de hanteras separat.  

 
 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga upprättad lista till handlingarna. 

 
  



Diarienummer Sändare/mottagare Ärenderubrik Status Reg.-datum

KK15/595

Anna af Sillen (M), Axel 

Wevel (C), Marita 

Göransson (KD), Sofia 

Remnert (FP) Motion att Nyköpings kommun tar bort delade turer

Underlag från produktionen 

finns i ärendet. Handläggning 

under KS pågår. 2015-09-15



Diarienummer Sändare/mottagare Ärenderubrik Status Reg.-datum

KK16/219 Sverigedemokreterna Motion till fullmäktige; Vidareutveckla kallelserna - Inför digitala länkar till underliggande handlingar

Inget har framkommit i 

ärendet. Handläggning 

under KS pågår. 2016-03-04

KK16/324

Sverigedemokreterna i 

Nyköping Motion: Utred hur digitaliserade de kommunala skolorna är

Inget har framkommit i 

ärendet. Handläggning 

under KS pågår. 2016-04-11

KK16/515

Anna af Sillén (M), Axel 

Wevel (C), Marita 

Göransson (KD) och 

Sofia Remnert (L) Motion: Inför Rättviksmodellen i Nyköping

Yttrande från MN finns i 

ärendet. Handläggning 

under KS pågår. 2016-06-09

KK16/669

Anna af Sillen (M), Axel 

Wevel (C), Sofia Remnert 

(L), Marita Göransson 

(KD) Motion: Principbeslut kring livsmedel i offentliga kök

Återvisades för ytterligare 

beredning genom beslut 

av KS 2019-09-19. 

Handläggning under KS ej 

påbörjad. 2016-09-05

KK16/888

Anna af Sillén (M) och 

Tommy Jonsson (M) Motion: Markanvisa för skolbyggnation i Nyköpings kommun

Inget har framkommit i 

ärendet. Handläggning 

under KS ej påbörjad 2016-11-25



Diarienummer Sändare/mottagare Ärenderubrik Status Reg.-datum

KK17/288

Marita Göransson (KD) 

och Stefan Landmark 

(KD) Motion: Äldres rätt till utomhusvistelse

Återremitterades på KF 2019-11-12. 

Beredning ej påbörjad. 2017-03-31

KK17/294

Per Frostbygd, Thom 

Zetterström 

Sverigedemokraterna Motion: Flytta medborgarkontoret i Brandkärr

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2017-04-03

KK17/296 Anna af Sillen (M)

Motion - Handlingsplan för arbete så kallat hedersförtryck och hedersrelaterad våld i Nyköpings 

kommun

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2017-04-04

KK17/473

Sofia Remnert, Johan 

Munthe, Marienne 

Nordblom, Liberalerna Motion: Minska fallskador på äldreboenden

Underlag från produktionen finns i 

ärendet. Handläggning under KS ej 

påbörjad. 2017-06-14

KK17/487

Sofia Remnert 

Liberalerna Motion: Inrätta lektorstjänster i Nyköping

Inget har framkommit i ärendet. 

Underlag från produktionen begärt. 2017-06-20

KK17/572 Marita Göransson (KD) Motion: Inför äldreboendegaranti i Nyköpings kommun

Yttrande från VON finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2017-08-17

KK17/588

Anna af Sillén (M), 

Petter Söderblom (M) Motion: Inför ordningsomdömen i grundskolan

Yttrande från BUN finns i ärendet. 

Handläggning under KS pågår. 2017-08-23

KK17/589

Anna af Sillén (M), 

Petter Söderblom (M) Motion: Investering i videolänksutrustning

Yttrande från BUN samt underlag 

från produktionen finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2017-08-23

KK17/640

Anna af Sillen (M), 

Martina Hallströ (C), 

Marita Göransson (KD), 

Sofia Remnert (L) Motion: Stärk ekonomin med ett dynamiskt inköpssystem i Nyköpings kommun

Inget har framkommitdå beredning 

ej är påbörjad av KS. 2017-09-20

KK17/694

Marita Göransson (KD), 

Lars Lundqvist (KD) Motion: Tillsätt en kommunarkitekt i Nyköpings kommun

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2017-10-10

KK17/752 Thom Zetterström (SD)

Motion: Gör motioner, interpellationer och medborgarförslag tillgängliga för allmänheten via ett 

sökbart register på kommunens hemsidan

Inget har framkommit i ärendet. 

Handläggning under KS pågår. 2017-11-06



KK17/755 Sofia Remnert (L)

Motion: Låt fler arbeta längre genom att Nyköpings kommun arbetar fram en modell för hur fler 

medarbetare kan erbjudas att stanna kvar efter att de fyll 67

Underlag från produktionen finns i 

ärendet. Handläggning under KS ej 

påbörjad. 2017-11-07

KK17/757

Sofia Remnert (L), 

Marianne Nordblom (L) Motion: Skapa SkolFam team i Nyköping

Underlag från produktionen finns i 

ärendet. Handläggning under KS ej 

påbörjad. 2017-11-07



Diarienummer Sändare/mottagare Ärenderubrik Status Reg.-datum

KK18/150

Anna af Sillen (M), 

Maria Gilstig (M) Motion: Stärk HBTQ-kompetensen i Nyköpings kommun

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av 

KS. 2018-02-07

KK18/158

Marita Göransson (KD), 

Stefan Landmark (KD) Motion: Barnomsorgspeng med valfrihet

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av 

KS. 2018-02-09

KK18/322 Marita Göransson (KD)

Motion: Utred möjligheten och förbered borttagandet av biståndsbedömningen inom 

hemtjänsten för alla över 75 år

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av 

KS. 2018-04-06

KK18/331

Anna af Sillen (M), Jan 

Bonnier (M), Petter 

Söderblom (M) Motion: Inför ett incidentrapporteringssystem i Nyköpings kommuns skolor

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av 

KS. 2018-04-10

KK18/332

Anna af Sillen (M), 

Maria Gilstig (M) Motion: Digitalisering i Nyköpings kommuns tjänst

Underlag finns i ärendet. 

Handläggning under KS är ej 

påbörjad. 2018-04-10

KK18/492

Sofia Hallgren Remnert 

(L) Motion om hyrköp och flexibelt ägande

Inget har framkommit i 

ärendet. Underlag från 

produktionen begärt. 2018-06-12

KK18/807

Nicklas Franzen (V), 

Helena Dahlström (V), 

Linn Jonsson (V), 

Johannes Andersson (V) Motion att Östra Storgatan skall göras om till gång- och cykelväg

Yttrande från MSN finns i 

ärendet. Handläggning under 

KS ej påbörjad. 2018-12-11

KK18/808 Sverigedemokraterna Motion: Inför vice gruppledare för partierna i Kommunfullmäktige

Inget har framkommit då 

beredning inte är påbörjad av 

KS. 2018-12-11



Diarienummer Sändare/mottagare Ärenderubrik Status Reg.-datum

KK19/206 Thom Zetterström (SD) Motion: Utökat antal ledamöter och ersättare i valnämnden

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av KS 2019-03-11

KK19/204 Malin Karlsson (SD)

Motion: Krav på utdrag ur belastningsregister vid anställningar inom äldreomsorgen och omsorgen för personer 

med funktionsvariation

Yttrande från VON finns i 

ärendet. Handläggning under KS 

är ej påbörjad. 2019-03-11

KK19/209

Anna af Sillén (M), 

Petter Söderblom (M) Motion: En ny skolenhetsorganisation

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av KS 2019-03-12

KK19/208

Anna af Sillén (M), 

Petter Söderblom (M) Motion: Förbättra förutsättningarna för landsbygdsskolorna

Yttrande från BUN finns i 

ärendet. Handläggning under KS 

ej påbörjad. 2019-03-12

KK19/319 Malin Karlsson (SD) Motion avseende enkätundersökning hedersförtryck

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av KS 2019-04-24

KK19/392 Thom Zetterström (SD) Motion avseende rekrytering av röstmottagare i Nyköpings kommun

Underlag från kommunjurist 

finns i ärendet. Handläggning 

under KS är ej påbörjad 2019-05-21

KK19/675 Malin Karlsson (SD) Motion avseende ökat stöd till våldsutsatta kvinnor

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av KS 2019-10-30

KK19/700 Malin Karlsson (SD) Motion: Minska bostadssegregationen i Nyköpings kommun

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av KS 2019-11-07

KK19/708

Nicklas Franzén (V) och 

Johannes Andersson (V)

Motion: Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med företag, föreningar samt privatpersoner ta 

initiativ till en solcellspark

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av KS 2019-11-12

KK19/707 Thom Zetterström (SD)

Motion: Tillsätt ett utskott för att uppdatera kommunfullmäktiges arbetsordning så att den överensstämmer 

med gällande version av kommunallagen

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av KS 2019-11-12

KK19/781 Malin Karlsson, SD Motion avseende minska vattenförbrukningen i kommunen

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av KS 2019-12-16



DiarienummerSändare/mottagare Ärenderubrik Status Reg.-datum

KK20/130

Nicklas Franzén (V) 

och Linn Jonsson (V) Motion avseende att prova sammankopplad markanvisning i Nyköpings kommun

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS 2020-02-10

KK20/131

Anniola Nilsson (M), 

Tommy Jonsson (M) 

och Petter Söderblom 

(M)

Motion: Tillse att det finns möjlighet att lämna alla sorters textilier för återvinning 

på samtliga kommunens återvinningscentraler

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS 2020-02-11

KK20/170

Malin Karlsson (SD), 

Thom Zetterström 

(SD) Motion: Uppdatera Policy för god ekonomisk hushållning (Dnr KK13/346)

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS 2020-03-02

KK20/224

Malin Karlsson (SD) 

och Thom Zetterström 

(SD) Motion: Generell sänkning av mandatstödet i enlighet med ny utbetalningsmodell

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS 2020-03-23

KK20/225

Malin Karlsson (SD) 

och Thom Zetterström 

(SD) Motion: Sänk politikers arvoden med 5 %

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS 2020-03-23

KK20/365

Thom Zetterström 

(SD) Motion: Webbsändning av Kommunfullmäktige

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS 2020-05-27

KK20/366 Malin Karlsson (SD) Motion: Kommunkontrakt till personer som lever med våld i nära relation

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS 2020-05-27

KK20/500 Conny Jacobsson (V) Motion: Ge allmänheten tillgång till kommunens frukt

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS 2020-08-20



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum 
 2020-10-13 

 _______________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

KF §  KK20/1 
 

Obesvarade medborgarförslag per 2020-10-01 

 

Kommunallagens 5 kap. 35 § anger att ”en motion eller ett medborgarförslag 

ska om möjligt beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut 

inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. 

 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 

har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 

handläggning.” 

 

Obesvarade medborgarförslag kvarstår sedan 2017 och fördelade sig per 

2020-10-01 som följande: 

 

2017: 99 st inkomna varav 4 är obesvarade.  

 

2018: 115 st inkomna, varav 42 är obesvarade. 

 

2019: 132 st inkomna, varav 75 är obesvarade.  

 

2020: 49 st inkomna, varav 35 är väckta och obesvarade.  

 

Sedan införandet har 1258 medborgarförslag inkommit varav 156 var 

obesvarade per 2020-10-01.  

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga upprättad lista till handlingarna.  
  



Diarienummer Ärenderubrik Status Reg.-datum

KK17/109 Medborgarförslag: Gör konstgräs planer i Nyköpings skolor

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av 

KS 2017-01-26

KK17/525

Medborgarförslag: Att i sitt ägardirektiv till Nyköpingshem för 2018 även lägger till att man för all renovering

 och nybyggnation av fastigheter ska beakta eventuellt klimatanpassningsbehov

Underlag från produktionen 

samt yttrande från 

Nyköpingshem finns i 

ärendet. Handläggning under 

KS ej påbörjad. 2017-07-04

KK17/594 Medborgarförslag: Vi ska kunna få vegansk mat i skolan

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av 

KS 2017-08-28

KK17/810 Medborgarförslag att ta med klimatanpassningsperspektivet i alla kommunens löpande verksamheter som en integrerad del

Inget har framkommit då 

beredning ej är påbörjad av 

KS 2017-12-04



Diarienummer Ärenderubrik Status Reg.-datum

KK18/100

Medborgarförslag: Att väljer ut de Agenda 2030 mål som är relevanta på lokalnivå och börjar med att följa upp dessa mål 

och även publicerar dem på kommunens hemsida Handläggning under KS pågår. 2018-01-17

KK18/120 Medborgarförslag: Att Nyköpings kommun beslutar att hbtq-certifiera Nyköpings högstadium respektive gymnasium

Underlag från produktionen finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-01-24

KK18/194

Medborgarförslag att införa i samråd med Sörmlandstrafiken reducerat pris för pensionärer i Nyköpings kommun men 

även ett reducerat länskort

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2018-02-21

KK18/205 Medborgarförslag: Anställa en MAR, Medicinskt Ansvarig Rehabiliterare Behandlas av KS 2020-10-12. 2018-02-23

KK18/237 Medborgarförslag: Att övervakningskameror ska installeras på Alpha och Omega

Inget har framkommit i ärendet då beredning 

ej är påbörjad av KS 2018-03-07

KK18/279 Medborgarförslag: Installera kameror inomhus och vid entré på Nyköpings högstadium, Alpha

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-03-20

KK18/314 Medborgarförslag: Fria bussresor för 80 år och äldre

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2018-04-05

KK18/432

Medborgarförslag: Likt Linköpings kommun, montera pingisbord av stål (för uthålligheten) i förslagavis hamnen och 

Gripsholmsparken

Yttrande från BTN och KFN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-05-23

KK18/436 Medborgarförslag att bygga nya rullstolsplatser i stora hallen Rosvalla

Inget har framkommit i ärendet. Underlag 

från produktionen begärt. 2018-05-24

KK18/483 Medborgarförslag: Renovera Omega(gamla Borgis) och göra det till Kulturskola för alla

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-06-07

KK18/484 Medborgarförslag: Bygga ett nytt "Omega" (NykHögstadium) på Rosvalla A-plan

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-06-07

KK18/491 Medborgarförslag att införa kameraövervakning på Teatergatan/Nyköpings bussterminal

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-06-11

KK18/506 Medborgarförslag: Justerar befintliga regler för förskola Behandlas av KS 2020-10-12 2018-06-14

KK18/540

Medborgarförslag: Ge Alfaskolan mer resurser i form av att ha socialtjänstfilial/satelitmottagning, ungdomsstödjare på 

plats hela skoldagarna som ingår i elevrådsteam, fritidsgård efter skoltid

Inget har framkommit i ärendet. Underlag 

från produktionen begärt. 2018-07-02

KK18/576 Medborgarförslag att anlägga en brygga vid Näsuddsbadet

Yttrande från KFN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-07-30

KK18/588 Medborgarförslag: Att bygga en discgolfbana i något skogspari nära Nyköpings Centrum och med minst 9 hål

Yttrande från KFN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-08-10

KK18/59

Medborgarförslag: Att ge evenemanget Litter Art Gästabud ett konkret långsiktigt stöd från kommunen för att driva Litter 

Art vidare

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-01-04

KK18/61

Medborgarförslag: Att införa allmän information i alla skolor från åk 4 om tobak och vilka följder ett tobaksberoende 

leder till

Inget har framkomit i beredningen. Underlag 

från produktionen begärt. 2018-01-05

KK18/62

Medborgarförslag, två till fyra upphandlingar om året ska genomföras som reserverad upphandling och riktas till sociala 

företag

Inget har framkommit i beredningen. 

Underlag från produktionen begärt. 2018-01-08



KK18/621

Medborgarförslag att Nyköpings kommun fr o m 2019 ta formellt huvudansvar för att säkra, utveckla och fördjupa 

Träffpunktens existens och verksamhet

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2018-09-10

KK18/628

Medborgarförslag att anlägga en konstgräsplan för spontanidrott på den grusplan som idag står och förfaller mellan

 gatorna Kaprisvägen, Strandstuguviksvägen och Buskvägen

Inget har framkommit i beredningen. 

Underlag från produktionen begärt. 2018-09-12

KK18/650

Medborgarförslag att förlänga cykelbanan som går på Ö Kyrkogatan mellan Ö Kvarngatan och Storgatan ytterligare ett 

kvarter

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-09-24

KK18/654 Medborgarförslag att utöka/upprusta lekplatsen i Oppeby som ligger mellan Karl-Johanvägen, Sveavägen och Linnévägen

Yttrande från BTN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-09-25

KK18/655 Medborgarförslag att satsa på ett motionsspår i Jönåker

Yttrande från KFN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-09-25

KK18/656 Medborgarförslag att anordnar en cykelväg/gångväg från samhället Jönåker till Rinkebybadet

Underlag från produktionen finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-09-25

KK18/678 Medborgarförslag: Ha fler och möjligen bättre lampor i skateparken

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-10-03

KK18/679 Medborgarförslag: Mensskydd ska vara gratis för alla livmoderbärare och tillgängliga på skolans och allmänna toaletter

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-10-03

KK18/681 Medborgarförslag att det ordnas en skatehall där man kan åka skateboard vintertid Behandlas av KS 2020-10-12 2018-10-04

KK18/687 Medborgarförslag: Gratis bussresor för äldre

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-10-08

KK18/688 Medborgarförslag: Införa fler stadsbussar under kvällstid, speciellt på helgen

Underlag från produktionen finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-10-09

KK18/693

Medborgarförslag att Nyköpings kommun skapar regler avseende fällning av träd på kommunens mark som reducerar 

effekten av elproduktion i solcellsanläggningar

Inget har framkommit vid beredningen. 

Underlag från produktionen begärt. 2018-10-15

KK18/694 Medborgarförslag att upprätta och projektera i en naturlig samlingsplats för alla - Hamnhänget

Underlag från produktionen finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-10-15

KK18/732 Medborgarförslag: Utvecklingsprojekt - integration och gemenskap

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-11-07

KK18/782 Medborgarförslag att en tidigare lekplats i Svalsta, nära Svalsta förskola används som grönsaksodling för barnen Behandlas av KS 2020-10-12 2018-12-03

KK18/783 Medborgarförslag att använda grönyta som tidigare var lekplats i Svalsta till en grönsaksodling - utöka barnens trädgård Behandlas av KS 2020-10-12 2018-12-03

KK18/812 Medborgarförslag: Busskort till pensionärer 75 år vardagar 9-15 18- och helger

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-12-11

KK18/813 Medborgarförslag: Att förenklar sopsortering i kommunen

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-12-11



KK18/819

Medborgarförslag: Införa soptunnor med flera fack så att man kan sortera kompost, brännbart, kartong, papper, metall 

och glas hemma

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-12-18

KK18/821 Medborgarförslag: Höja habiliteringsersättning inom LSS

Yttrande från VON finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-12-19

KK18/823 Medborgarförslag: Införa sopsorteringskärl med olika fack för olika återvinning

Inget har framkommit då beredning ej är 

påbörjad av KS 2018-12-20

KK18/827 Medborgarförslag: Belysningspolicy - denna av Sveriges riksdag antagna motion skall läggas även i Nyköpings kommun Behandlas av KS 2020-10-12 2018-12-27

KK18/828 Medborgarförslag att Nyköpings kommun bygger en Mountainbike enduro bana

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2018-12-27



Diarienummer Ärenderubrik Status Reg.-datum

KK19/95

Medborgarförslag att Nyköpings kommun förvärvar Pelles lusthus, den delen som innehåller muséet med alla skyltar, föremål 

samt handelsboden

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-01-29

KK19/130

Medborgarförslag att ta hem utställningen "Copernicus – tar pulsen på vår planet" och visar upp den på Culturum eller 

stadshusets entré

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-02-12

KK19/152 Medborgarförslag: Bygger en Hinderbana i ev Ekensberg

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-02-18

KK19/175 Medborgarförslag: Asfaltera gång- och cykelvägen efter Bergholms väg mellan Domänvägen och Lännings väg

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-02-27

KK19/210 Medborgarförslag: Få till fler seniorboende, dvs boende som är tillgängliga för personer över 65 år

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-03-12

KK19/217 Medborgarförslag avseende konstnärligt samarbete

Yttrande från KFN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-03-14

KK19/228

Medborgarförslag: Att kommunen initierar och stöttar kommunens samtliga skolor till att eleverna tillsammans med föräldrar, i 

ett skolprojekt ser över hemmets klimatanpassning

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-03-18

KK19/236

Medborgarförslag att Nyköpings kommun beslutar att sluta sprida glitter och konfetti på Festdagarna och liknande evenemang 

(då det består av plast och inte är miljövänligt)

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-03-25

KK19/235 Medborgarförslag att Nyköpings kommun anlägger ett utegym i Svalsta (likt det som finns i Stigtomta)

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-03-25

KK19/247

Medborgarförslag att Nyköpings kommun ska besluta om att sänka hastigheten i hela Nyköping stad till 40 km (minska 

hastigheten så minskar utsläppen)

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-03-28

KK19/255

Medborgarförslag att Nyköpings kommun beslutar att enbart köpa in närproducerat svenskt naturbeteskött samt ökar 

möjligheten till vegetariska måltider, till de egna verksamheterna i skola, förskola 

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-01

KK19/264 Medborgarförslag att låta pensionärer åka gratis med stadsbussarna vardagar från kl 10.00 - 14.00 samt lördagar och söndagar

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-04

KK19/263

Medborgarförslag att införa en gemensam fossilfri bilpool för alla kommunens verksamheter med motivering att det är bra för 

klimatet

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-04

KK19/262

Medborgarförslag att införa avgiftsfria bussresor inom Nyköpings kommun för alla kommuninvånare, med motiveringen att det är 

bra för klimatet

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-04

KK19/269

Medborgarförslag att öppna upp den del av vägen som stängts av för biltrafik mellan Stentorpsvägen och Kanntorpsvägen (vid 

återvinningsstationen), Arnö

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-09



KK19/268 Medborgarförslag att bygga ett utegym i Buskhyttan vid Tunaborgen

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-04-09

KK19/288 Medborgarförslag att kommunen försöker få en del av planerad statlig utflyttning av delar av 8 statliga verk

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-12

KK19/294

Medborgarförslag att Nyköpings kommun beslutar att införa porrfilter för internet på alla skolor och förskolor i Nyköpings 

kommun

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-15

KK19/293

Medborgarförslag att Nyköpings kommun beslutar att installera porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter i 

kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek m fl platser

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-15

KK19/292 Medborgarförslag att Nyköpings kommun beslutar att bygga en asfalterad motionsslinga på 5 km, för inlines

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-15

KK19/307 Medborgarförslag: Fatta beslut om för eller emot ett införande av tiggeriförbud

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-16

KK19/313 Medborgarförslag: Arrangera en Foodcourt under sommarmånaderna

Underlag från produktionen finns i 

ärendet. Handläggning under KS ej 

påbörjad. 2019-04-23

KK19/326

Medborgarförslag: Bygga en konstgräsplan på någon av fotbollsplanerna eller hockeyrinken mellan Långbergsskolan och 

Gruvvägen

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-25

KK19/329 Medborgarförslag: Att skapa flera mindre lekplatser i city på väster och öster i anslutning till gågatan, torget och teaterparken

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-04-26

KK19/340 Medborgarförslag att Nyköpings kommun beslutar att anlägga en konstgräsplan vid Långbergsskolan

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-04-30

KK19/355 Medborgarförslag: Att snarast införa ett bevattningsförbud som är på riktigt, med påföljder

Underlag finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-05-06

KK19/354 Medborgarförslag: Införa farthinder och övergångställe vid busshållplatsen Hagstugan

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-05-06

KK19/368 Medborgarförslag: Anlägg utegym i Bryngelstorp

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-05-10

KK19/384 Medborgarförslag: Inför differentierade priser på vattenkonsumtion i stället för bevattningsförbud

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-05-17

KK19/396 Medborgarförslag: Asfaltering av återstående delar på Ekebovägen i Oxbacken

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-05-23



KK19/407 Medborgarförslag: Anläggande av båtplatser utmed Nyköpingsån

Inget har framkommit i ärendet. 

Begäran om underlag skickad till 

produktionen 2019-09-25 2019-05-28

KK19/405 Medborgarförslag: Plantera stadsträd på Fruängsgatan

Underlag från produktionen finns i 

ärendet. Handläggning under KS ej 

påbörjad. 2019-05-28

KK19/403 Medborgarförslag: Utöka skateparken i Nyköping

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-05-28

KK19/431 Medborgarförslag: Gör gårdsgatan i korsningen Fruängsgatan-Borgaregatan-Magasingatan

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-06-04

KK19/428 Medborgarförslag: Anlägg MTB-bana på kommunal mark

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-06-04

KK19/433 Medborgarförslag: Sluta klippa gräset på de kommunalt ägda markerna för bevarande av den biologiska mångfalden

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-06-05

KK19/451 Medborgarförslag: Inför en busslinje som går via Sibro, Råby, Oppeby och Stavik

Begäran om underlag skickad till 

produktionen. 2019-06-14

KK19/459 Medborgarförslag: Upprusta lekparken på Gustavsbergs förskola i Runtuna

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-06-27

KK19/464 Medborgarförslag: Gör Gripsholms parken mer upplyst samt bygg ut dammen med belysning

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-07-01

KK19/487 Medborgarförslag: Bygg ett nytt utegym samt motorikbana för barn

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-07-09

KK19/489 Medborgarförslag: Att på nytt utreda möjligheterna att ändra taxan för färdtjänst

Begäran om underlag skickad till 

produktionen. 2019-07-10

KK19/494 Medborgarförslag: Anlägg utegym vid lekplatsen Krukmakaregatan Högbrunn i Nyköping

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-07-12

KK19/507 Medborgarförslag att bygga en pool längs med strandpromenaden mellan hamnen och Brandholmen

Begäran om underlag skickad till 

produktionen. 2019-07-31

KK19/505

Medborgarförslag att anlägga en naturäng (Natura2000) vid gravfältet Helgona 55:1 bakom fotbollsplanerna vid 

Krikonbacken/Harg

Begäran om underlag skickad till 

produktionen. 2019-07-31

KK19/514 Medborgarförslag: Att bygga två fartbulor/hinder på Stenbrovägen mellan Spinnarvägen och Stockholmsvägen

Yttrande från MSN finns i ärendet . 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-08-05

KK19/512

Medborgarförslag: Att Nyköpings kommun inte beviljar bygglov för offentlig byggnation, kommersiella fastigheter eller hyreshus 

som inte uppfyller kravet om solceller

Begäran om underlag skickad till 

produktionen. 2019-08-05

KK19/511

Medborgarförslag: Att Nyköpings kommun inte beviljar bygglov för flerfamiljshus, parkeringshus och kommunala byggnader som 

inte uppfyller kravet om solceller

Begäran om underlag skickad till 

produktionen. 2019-08-05



KK19/510 Medborgarförslag: Att ordna breddad väg, gång- och cykelbana från Nyköping sista biten till Ryssbergen

Begäran om underlag skickad till 

produktionen. 2019-08-05

KK19/517 Medborgarförslag att möjliggöra för café/servering eller bygg lekpark på baksidan av teatern i teaterparken

Begäran om underlag skickad till 

produktionen. 2019-08-07

KK19/558 Medborgarförslag: Anlägg ett utomhusgym för motionärer och kommuninvånare intill Krikonbackens idrottsplats

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-09-05

KK19/569 Medborgarförslag: Bygg en gång- och cykelväg på Tärnövägen till och från skolan i Vrena

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-09-10

KK19/594 Medborgarförslag: Låt pensionärer åka buss gratis inom kommunen

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-09-18

KK19/598 Medborgarförslag att Nyköpings kommun ska bli en intressent i Riksbanksprojektet e-kronan

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-09-23

KK19/616 Medborgarförslag: Öppna upp Strandparksvägen för fler in- och utfarter till det stora bostadsområdet Arnö

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-10-04

KK19/651

Medborgarförslag: Inför porrfilter på kommunala och regionala platser samt att kommunen inför en porrfri policy för dessa 

platser

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-10-21

KK19/650 Medborgarförslag: Skapa fler och bättre lekplatser för barn, i stadens centrum

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-10-21

KK19/648

Medborgarförslag: Att i den framtida stadsplaneringen se till att behovet av närservice (livsmedelsbutiker, apotek, möteslokaler, 

sopsortering mm), tillgodoses inom de olika bostadsområdena

Remitterad till MSN. Begäran om 

underlag skickad till produktionen. 2019-10-21

KK19/646

Medborgarförslag: Jämställa cykelvägarna med bilvägarna vad det gäller skyltning - att sätta upp skyltar gör det enklare att välja 

cykeln samt normaliserar användandet av cykel som transportmedel

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-10-21

KK19/645

Medborgarförslag att Nyköpings kommun använder sitt delägande i Skavsta till att avveckla Skavsta som flygplats, alternativt sälja 

sin andel i Skavsta och investera pengarna i hållbara transportsystem

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-10-21

KK19/644

Medborgarförslag: Solcellsanpassa alla nybyggnationer som beställs eller möjliggörs av kommunen, redan under 

planeringsarbetet, och sänk kraven för takens möjlighet att tillgodogöra sig solceller Remitterad till MSN 2019-10-21

KK19/643

Medborgarförslag: Nyköpings kommun bör regelbundet informera och upplysa medborgarna om den pågående klimatkrisen och 

upprätta en klimatkommunikationsbudget

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-10-21

KK19/639 Medborgarförslag: Sänk farten genom Oxbacken genom att bygga tre cirkulationsplatser längs Runtunavägen

Yttrande från MSN finns i ärendet. 

Handläggning under KS ej påbörjad. 2019-10-21

KK19/652 Medborgarförslag: Anlägg en Bike-park vid Herrhagsskolan

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-10-22

KK19/670

Medborgarförslag: Att ta höjd för extremscenarier i planeringen av samhällsviktiga funktioner som t ex reningsverk och nya 

bostadsområden

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-10-28

KK19/681 Medborgarförslag: Bygg fler utegym i Nyköping

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-11-01

KK19/684 Medborgarförslag: Bygg en gång - och cykelbana från Stigtomta längs Bärbovägen fram till Kisängsvägen

Begäran om underlag skickad till 

produktionen. 2019-11-04



KK19/712 Medborgarförslag: Anlägg en park vid östra klockstapeln och österut mot gångvägen mellan Stackebergsvägen och Bergsgränd Remitterad till MSN. 2019-11-12

KK19/709

Medborgarförslag: Flytta Gästabudsnyckeln (gåvan till Nyköpings kommun 1987 från Pelle Nilsson) från Rosvalla för bättre 

synliggörande

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-11-12

KK19/745

Medborgarförslag: Inför cykelväg från Västra Storgatan till Östra Rundgatan samt öppna upp för mopeder att köra 

Strandparksvägen från Arnö mot stan Remitterad till MSN. 2019-11-27

KK19/764 Medborgarförslag: Tänk om angående beslut att införa straffavgift inom hemtjänsten

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-12-05

KK19/777

Medborgarförslag att Nyköpings kommun ordnar dans på fredagskvällarna på torget i centrala Nyköping sommartid, för att få mer 

människor in i stadskärnan på kvällarna

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-12-13

KK19/787 Medborgarförslag: Genomför hastighetsdämpande åtgärder på Stenbrovägen på sträckan Stockholmsvägen-Mariebergs gård Remitterad till MSN. 2019-12-18

KK19/786 Medborgarförslag: Förbättra och skapa fler aktiviteter i och runt Gripsholmsparken på Öster

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-12-18

KK19/789 Medborgarförslag: Att Nyköpings kommun snarast ansöker hos regeringen att få ingå i Finska språkets förvaltningsområde

Inget har framkommit då beredning 

ej är påbörjad av KS. 2019-12-19

KK19/799 Medborgarförslag: Fler samåkningsparkeringar utmed E4 mellan Nyköping och Norrköping Remitterad till MSN. 2019-12-30



Diarienummer Ärenderubrik Status Reg.-datum

KK20/101 Medborgarförslag: Sätta upp eller förbättra gatubelysningen på flera platser i centrala Remitterad till MSN. 2020-01-29

KK20/128 Medborgarförslag: Att Nyköpings kommun blir humlornas beskyddare

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-02-07
KK20/134 Medborgarförslag: Att det sätts upp farthinder på Ortvägen Remitterad till MSN. 2020-02-13

KK20/135

Medborgarförslag: Att göra ett politiskt ställningstagande om att utveckla förutsättningarna för 

socialt företagande

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-02-13

KK20/137 Medborgarförslag: Att verka för en förbättrad miljö för fladdermössen

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-02-17

KK20/155

Medborgarförslag: Att Nyköpings kommun fattar beslut att utreda kostnad för rivning av 

kraftverken i ån

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-02-24

KK20/168

Medborgarförslag att Nyköpings kommun utökar de naturbaserade lösningarna för både 

erosion och översvämning vid Nyköpings strandpromenad från hamnen till Brandholmen mm

Begäran om underlag 

skickad till 2020-03-02

KK20/169 Medborgarförslag att tillverka parkbänkar av återvunnen plast, för att placera ut i Nyköping

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-03-02
KK20/174 Medborgarförslag: Omvandla skolgården vid Nicolaiskolan till en grönskande stadspark Remitterad till MSN. 2020-03-02

KK20/183

Medborgarförslag: Ta fram ett koncept där skolklasser kan hjälpa till att städa i naturen i 

kommunen mot ersättning till klasskassan

Begäran om underlag 

skickad till 

produktionen. 2020-03-05

KK20/193

Medborgarförslag: Låt ungdomar över 17 år inom LSS-verksamheten åka på veckolångt 

sommarläger Remitterad till VON. 2020-03-09

KK20/205

Medborgarförslag: Inrätta etiska riktlinjer mot sexistisk reklam och sexualisering av det 

offentliga rummet

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-03-13

KK20/213

Medborgarförslag att göra en rättelse av styrdokument för Gästabudsstaden AB, gällande 

balansen mellan innehållet i bolagsordningen och ägardirektiven

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-03-16

KK20/214

Medborgarförslag angående nödvändig aktiv tillsyn visavi Gästabudstaden AB, mot bakgrund 

av havererad bredbandsutbyggnad i Stavvik

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-03-16

KK20/222

Medborgarförslag att göra en rättelse av styrdokument för Gästabudsstaden AB, gällande 

balansen mellan innehållet i bolagsordningen och ägardirektiven

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-03-20



KK20/223

Medborgarförslag angående nödvändig aktiv tillsyn visavi Gästabudstaden AB, mot bakgrund 

av havererad bredbandsutbyggnad i Stavvik

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-03-20

KK20/227

Medborgarförslag: Bygg ordentliga utegym i anslutning till motionsspår vid Hållet och 

Ekensberg

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-03-24
KK20/231 Medborgarförslag: Bygg väghinder längs med Frödingsgatan i Nyköping Remitterad till MSN. 2020-03-26

KK20/241

Medborgarförslag: Framtida möjlighet till skärgårdspendel mellan Nyköpings hamn-Arnö-

Brandholmen-Örstigsnäs

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-03-30

KK20/243

Medborgarförslag att göra en rättelse av styrdokument för Gästabudsstaden AB, gällande 

balansen mellan innehållet i bolagsordningen och ägardirektiven 

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-03-31

KK20/244

Medborgarförslag angående nödvändig aktiv tillsyn visavi Gästabudstaden AB, mot bakgrund 

av havererad bredbandsutbyggnad i Stavvik 

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-03-31

KK20/257

Medborgarförslag att göra en rättelse av styrdokument för Gästabudsstaden AB, gällande 

balansen mellan innehållet i bolagsordningen och ägardirektiven

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-04-02

KK20/258

Medborgarförslag angående nödvändig aktiv tillsyn visavi Gästabudstaden AB, mot bakgrund 

av havererad bredbandsutbyggnad i Stavvik

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-04-02

KK20/265 Medborgarförslag: Bygg utegym i Stenkulla

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-04-06
KK20/274 Medborgarförslag: Bygg en utomhusplan för basket Remitterad till KFN 2020-04-14

KK20/283 Medborgarförslag: Skapa ett utegym vid Bålsjöns badplats i Ålberga

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-04-15
KK20/292 Medborgarförslag: Ändra planen för ytan på Vallgatan där det nu finns parkeringsplatser Remitterad till MSN 2020-04-17
KK20/331 Medborgarförslag: Utöka befintlig skateyta i Stigtomta Remitterad till MSN 2020-05-06
KK20/345 Medborgarförslag: Utvidga skateboardparken i Stigtomta Remitterad till MSN 2020-05-13

KK20/358 Medborgarförslag: Bygg ett utegym i Sjösa

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-05-22

KK20/374

Medborgarförslag: Iordningsställa en våtmark för rening av avloppsvatten likt Brannäs våtmark 

i Oxelösunds kommun Remitterad till MSN. 2020-06-02



KK20/403

Medborgarförslag: Utöka/förbättra informationen kring vilken flora, fauna och djur som är 

fridlysta i kommunen

Begäran om underlag 

skickad till 2020-06-08

KK20/59

Medborgarförslag: Förläng sopsaltningen på cykelbanan längs med strandstuguviksvägen från 

Kompassens förskola till cykelbanans slut vid Örstig

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-01-15

KK20/86

Medborgarförslag: Tider på t ex Rosvalla, Folkungavallen m.fl.  för "Löpning för allmänheten" 

när banorna inte är uthyrda

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-01-27

KK20/87 Medborgarförslag: Utegym i anslutning till kommunens lekparker

Inget har framkommit 

då beredning ej är 

påbörjad av KS. 2020-01-27



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum 
 2020-10-13 

 _______________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 
 

 

KF §  KK20/517 
 
 
Val av ny ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
 
Lena Ödén (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden (beslut i KF 2020-09-08). 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Helena Wahlström (S), till ny ersättare i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, i stället för Lena Ödén, fr o m 2020-10-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till: 
Helena Wahlström 
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sekreterare Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sakkunnig Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Löneavdelningen 
Tromanansvarig Informationsförvaltning 
Tromanansvarig Beställarkontoret 
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KF §  KK20/542 
 
 
Val av ny nämndeman i Nyköpings tingsrätt  
 
Med anledning av Anna-Karin Enetjärn-Magnussons (L) bortgång, behöver 
hennes uppdrag som nämndeman i Nyköpings tingsrätt, ersättas. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Göran Silfverling (L), till ny nämndeman i Nyköpings tingsrätt, i 
stället för Anna-Karin Enetjärn-Magnusson (L). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till: 
Nyköpings tingsrätt 
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 KF §  Dnr KK20/1 
          
 
Anmälningsärenden 
 
Anmäls och läggs till handlingarna 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
1 Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 
Utdrag Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
protokoll § 94 2020-08-25 
Revidering av detaljbudget 
2020 

KK20/1:16 

    
2 Vård- och 

omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag från Vård- 
och omsorgsnämnden § 80 
2020-09-10 Ej verkställda 
beslut enligt § 28 h LSS till 
vissa funktionshindrade, 
andra kvartalet 2020 

KK20/1:18.1 

    
3 Vård- och 

omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag Vård- och 
omsorgsnämndens protokoll 
§ 79 2020-09-10 Ej 
verkställda beslut enligt 16 
kap §§ f och h 
Socialtjänstlagen (SOL), 
andra kvartalet 2020 

KK20/1:19.1 

    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna 
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