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Beslut om valdistriktsindelning samt fastställelse av valkretsindelning
i Gnesta kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 4 kap. 17 § vallagen (2005:837) att ingen justering av
valdistrikten görs till de allmänna valen 2018.
Länsstyrelsen fastställer att ingen justering av valkretsar görs till de allmänna valen 2018.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Södermanland skickade den 7 november 2017 ut en förfrågan till Gnesta
kommun då inget protokoll gällande indelning av valdistrikt eller valkrets hade inkommit
till länsstyrelsen per den 31 oktober 2017. Förfrågan avsåg lägre antalet röstberättigade
inom valdistrikten Gåsinge-Dillnärs, med 887 röstberättigade och Gryt, med 759
röstberättigade. Enligt 4 kap 17 § vallagen får ett valdistrikt omfatta färre än 1000
röstberättigade om det finns särskilda skäl.
Kommunen uppger att de två valdistrikten består av kransorter med tillhörande landsbygd.
Att slå ihop distrikten skulle enligt kommunen kunna bidra till ett minskat valdeltagande.
Kommunen anser att antalet röstberättigade är av sådan storlek att en tillräcklig
tillströmning av röstande kan tillgodoses. Kommunen uppger även att valet 2014
genomfördes med ovan nämnda valdistrikt. Av dessa anledningar har något beslut om att
ändra valdistrikten inte fattats.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av chefsjurist Karin Bergkvist med Rebecka Klereås som föredragande.

Karin Bergkvist
Rebecka KlereUs
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Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2016.365
§ 139

Medborgarförslag - Bättre belysning vid returkärlen vid
Stopp
Beslut
1.

Medborgarförslaget bifalles.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit avseende bättre belysning vid
returkärlen vid STOPP. Platsen är mörk under vinterhalvåret.
Förvaltningen föreslår att man bör förstärka belysningen och att detta sker
från kommunal mark kopplat till kommunens elabonnemang. Förslaget är
ur ett trygghetsperspektiv i linje med samhällsbyggnadsnämndens mål.

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-11-09

2.

Medborgarförslaget

Tjänsteförslag
1.

Medborgarförslaget bifalles.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
— Förslagsställaren
— Tekniska verksamheten

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2017.34
§ 140

Medborgarförslag - Anlägga en grustennisplan utomhus
Beslut
1.

Medborgarförslaget anses härmed besvarat i enlighet med
förvaltningens synpunkter nedan.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att anlägga en utomhusbana för tennis i
anslutning till Gnestahallen inkom 1 februari 2017. Syftet är att flera ska
kunna ges möjlighet till fritidsaktiviteter kostnadsfritt under
sommarhalvåret och där barn och unga knn umgås och träna utan ledares
deltagande.
Förvaltningen är positivt inställd till förslaget om flera fritidsaktiviteter i
Gnesta kommun. Flera fritidsaktiviteter är ett led i att få flera
kommuninvånare och besökare aktiva och vilket skulle bidra till ökad
folkhälsa.
Placeringen av utomhusbana för tennis vid Gnestahallen är idag inte
genomförbar då marken runt Gnestahallen är planlagd som industrimark.
Gnesta kommun säljer industrimark i området och har inga planer på att
ändra detaljplanen för att kunna anlägga en utomhusbana för tennis.
När Gnesta kommun planerar för nya anläggningar inom idrott/fritid kan
detta förslag finnas med i planeringen för kommande projekt och
investeringar.

Beslutsunderlag
1.

Medborgarförslag

2.

Tjänsteskrivelse 2017-10-18

Tjänsteförslag
1.

Medborgarförslaget anses härmed besvarat i enlighet med
förvaltningens synpunkter nedan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
— Förslagsställaren
Ordförandes signatur
/

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2017.157

§ 141

Medborgarförslag - Bättre stöd till friskvård för äldre
Beslut
1.

Medborgarförslaget anses härmed besvarat i enlighet med
förvaltningens synpunkter nedan.

Sammanfattning av ärende
Förslagsställaren har lämnat in ett medborgarförslag om bättre stöd till
friskvård för äldre.
Förslagsställaren föreslår fyra åtgärder för att skapa en större grupp
motionerande äldre/pensionärer i Gnesta kommun. Åtgärderna bör, enligt
förslagsställaren ge en förlängd och förbättrad livskvalitet vilket också då
bidrar till minskade kostnader för kommun och samhälle.
Sammanfattningsvis svarar vuxen- och omsorgsförvaltningen vilka
aktiviteter som görs idag och vilka som planeras för framöver. På Freja Bad
och Gym erbjuds redan idag rabatter till seniorer. En översyn av
snöröjningen pågår och som ett led i detta kommer i första hand extra
insatser ske i huvudsak vid övergångsställen.
Gnesta kommun har idag inga planer på att starta något hälsoprojekt men
vill beskriva det som pågår och som ska utvecklas ännu mer.
Vuxen- och omsorgsförvaltningen i Gnesta kommun har ansvar för alla
medborgare som har någon form av biståndsbedömd insats. På våra två
äldreboenden finns det aktivitetsledare som ser till att det alltid finns ,
individanpassade aktiviteter, men även gruppaktiviteter. En del av dessa är
just gymnastik/träning. På våra boenden har också sjukgymnaster
träningsgtupper.
Enheten för Administration och Bistånd inom Vuxen- och
omsorgsförvaltningen har också ett uppdrag att utveckla anhörigstöd och
arbetet med ideella organisationer och andra aktörer. I det uppdraget ingår
att utveckla Träffpunkten som är en öppen verksamhet för Gnestas
tnedborgare. Uppdraget ska vara slutfört till årsskiftet 2017/2018 och då
ska en plan för aktiviteter ha presenterats. Även här kommer det att handla
om träning/motion men även aktiviteter av mer social karaktär.
From 2018 kommer Vuxen- och omsorgsförvaltningen arbeta med
Folkhälsa på ett mer strukturerat sätt. Redan nu görs mycket som räknas till
folkhälsoarbete och som kan och ska utvecklas.
När det gäller hälsokontroller och kostråd av dietist så finns många
aktiviteter på vårdcentralen där också ansvaret för detta ligger.
Freja Bad & Gym erbjuder redan idag seniorer rabatterade entréavgifter
med ca 25 % på både bad och gym. Vattengymnastiken erbjuds tre dagar i
veckan på dagtid och ingår i badentrén. Utbudet av maskiner på gymmet är
Ordförandes signatur

3usterarens signatur

Utdragsbestyrkande
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anpassat för alla åldersgrupper över 15 år och vi erbjuder även instruktioner
för nybörjare.
Vi erbjuder fysisk aktivitet på recept, FAR och det är seniorpris på detta
och detta är riktat mest till personer som är helt eller delvis sjukskrivna.
En översyn av snöröjningen pågåt och som ett led i detta kommer i första
hand extra insatser ske i huvudsak vid övergångsstaen.

Beslutsunderlag
1..

Tjänsteskrivelse 2017-11-03

2.

Medborgarförslag

Tjänsteförslag
1.

Medborgarförslaget anses härmed besvarat i enlighet med
förvaltningens synpunkter nedan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
— Förslagsställaren

Ordförandes signatur

usterarens signatur

Utdragsbestyrkande

