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Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Erik Granqvist (C) och Anna Ekström (M) som
ordinarie och Jane Löfstrand (S) och Pernilla Rydberg (SD) som ersättare att
justera protokollet torsdagen den 20 juni 2019, kl 8.00, i kommunhuset,
Västra Storgatan 15, Gnesta.

Fullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden meddelar att ärende 1, 4-5, 9 och 20 på dagordningen behöver
justeras omedelbart. Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

Hans Persson, VD för Gnestahem, informerar om bolagens årsredovisningar.
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Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Ärendenummer: KS.2019.134

§ 49

Begäran om ansvarsfrihet för Regionstyrelsen

Beslut

1. Regionförbundet Sörmlands styrelse beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Regionförbundet Sörmlands förbundsordning ska medlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar behandla frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen.

Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat Regionförbundets
verksamhet och bokslut för 2018. Revisorerna föreslår att årsredovisningen
ska godkännas och att regionstyrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 55

2. Tjänsteskrivelse 2019-05-10

3. Missiv

4. Årsredovisning

5. Revisionsberättelse

6. Revisionsrapport

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Regionförbundet Sörmlands styrelse beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Johan Rocklind (S) och Ann-Sofie Lifvenhage (M) anmäler jäv. Ordföranden
föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ Regionförbundet Sörmland
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Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Ärendenummer: KS.2019.144

§ 50

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

Beslut

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands

Kollektivtrafikmyndighet samt de enskilda ledamöterna i densamma

beviljas ansvarsfrihet för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet behandlades vid sammanträde i direktionen den 15
mars 2019. Sedan dess har även myndighetens sakkunniga och
förtroendevalda revisorer granskat årsredovisningen och bokslutet 2018.
Myndighetens revisorer tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag

1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 56

2. Tjänsteskrivelse 2019-05-10

3. Årsredovising 2018

4. Revisionsberättelse 2018

5. Protokollsutdrag § 2

6. Granskningsrapport bokslut SKTM 2018

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands

Kollektivtrafikmyndighet samt de enskilda ledamöterna i densamma

beviljas ansvarsfrihet för 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Johan Rocklind (S) och Ann-Sofie Lifvenhage (M) anmäler jäv. Ordföranden
föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:
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~ Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
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Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Ärendenummer: KS.2019.109

§ 51

Interpellation - Fria arbetskläder i barnomsorgen

Beslut

1. Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet

Svar från Linda Lundin (S) på Lena Staafs (V) interpellation ”Angående fria
arbetskläder i barnomsorgen”.

Jag vill börja med att tacka Lena Staaf för interpellationen. Jag är tacksam över
att få möjlighet att berätta om Barn- och utbildningsnämndens beslut om att
införa fri pedagogisk lunch för personal i förskola och skola och att köpa in
arbetskläder till personal i våra förskolor och fritidshem. Det var ett bra beslut
som ligger i linje med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Lena Staaf frågar mig om det anses vara skillnad på pedagogiska utedagar i
förskola och fritidshem jämfört med förskoleklass? Nej, vi inom majoriteten
anser inte att det är någon skillnad. I tjänsteskrivelsen till ärendet framgår det
att det har framkommit önskemål om tillgång till arbetskläder för
utomhusbruk för personal inom just förskola och fritidshem.

Vidare frågar Lena Staaf mig vad anledningen är till att personal i förskola och
fritidshem får fria arbetskläder men inte personal i förskoleklass? Både
personal i förskola, fritidshem och förskoleklass ska ha tillgång till arbetskläder
för utomhusbruk. I beslutet gav Nämnden förvaltningen i uppdrag att köpa in
arbetskläder för utomhusbruk för personal i förskola och fritidshem. Därmed
är det inte sagt att personal i förskoleklass inte ska ha tillgång till arbetskläder
för utomhusbruk.

Vårt besked på nämndsammanträdet, där Vänsterpartiets representant var
närvarande, var att det inte har funnits ett önskemål från personal i
förskoleklass om inköp av arbetskläder. Vi meddelade på sammanträdet att vi
skulle undersöka detta och därefter ta upp ett ärende om att köpa in
arbetskläder till personal i förskoleklass om det fanns ett behov av
arbetskläder.

Jag hoppas att Lena Staaf är nöjd med svaret och förstår varför det är en
nödvändighet att ha kännedom om behov och önskemål innan beslut om
inköp fattas.

Beslutsunderlag

1. Interpellation - Fria arbetskläder i barnomsorgen
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Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Interpellationen får ställas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
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Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Ärendenummer: KS.2019.168

§ 52

Interpellation - Badhusets öppettider

Beslut

1. Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind (S) från Lena
Staaf (V) angående badhusets öppettider.

Johan Rocklind (S) meddelar att han svarar på interpellationen vid nästa
kommunfullmäktigesammanträde.

Beslutsunderlag

1. Interpellation- Badhusets öppettider

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Interpellationen får ställas

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Ärendenummer: KS.2019.129

§ 53

Revidering av Gemensamma växelnämndens reglemente
samt nytt samverkansavtal

Beslut

1. Godkänna förslag till nytt samverkansavtal för den gemensamma
nämnden.

2. Godkänna reviderat reglemente för den gemensamma nämnden.

Sammanfattning av ärendet

Trosa kommun och Gnesta kommun inrättande den 1 januari 2012 en
gemensam växelnämnd för samverkan kring växeladministration. Från och
med den 1 september ingår även Oxelösunds kommun i gemensamma
nämnden. Trosa kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden
ingår i Trosa kommuns organisation.

Växelnämndens uppdrag som ursprungligen innefattade förvaltning och
teknisk drift av telefonifunktion i Trosa kommun har efter beslut i
gemensamma nämnden hösten 2018 utvidgats till att hantera ett komplett
kontaktcenter som bland annat innehåller helt integrerad ärendehantering och
lättillgängliga telefonifunktioner. I och med det utökade uppdraget måste varje
kommuns kommunfullmäktige besluta om nytt samverkansavtal och reviderat
reglemente.

Beslutsunderlag

1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 69

2. Tjänsteskrivelse 2019-05-06

3. Protokoll från gemensamma Växelnämnden 2019-04-09

4. Förslag samverkansavtal gemensam växelnämnd

5. Förslag reviderat reglemente gemensam växelnämnd

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Godkänna förslag till nytt samverkansavtal för den gemensamma
nämnden.

2. Godkänna reviderat reglemente för den gemensamma nämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
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Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ Trosa kommun

~ Oxelösunds kommun
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Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Ärendenummer: KS.2019.39

§ 54

Motion - Gratis broddar för pensionärer

Beslut

1. Motionen avslås då:

- gratis broddar för en viss grupp medborgare kan strida mot
likställighetsprincipen i kommunallagen.

- det inte finns evidens som visar tillräckliga effekter av gratis broddar
för pensionärer som motiverar att frångå likställighetsprincipen och
tillämpa lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47).

Sammanfattning av ärendet

Lena Staaf och Anders Simme (V) har inkommit med en motion med förslag
om att kommunen ska dela ut gratis broddar för pensionärer som en
förebyggande insats för att minska halkolyckor och som en jämlikhets- och
jämställdhetsåtgärd. Grunden för alla kommunala beslut och hur
verksamheten ska bedrivas återfinns i Kommunallag (2017:725). En viktig
princip är att alla medborgare ska behandlas lika. Ett bifall till motionen skulle
innebära, enligt förvaltningens mening, att ett undantag måste göras från
likställighetsprincipen. Att frångå likställighetsprincipen, genom att dela ut
gratis broddar till pensionärer, skulle kunna motiveras med god effekt på
antalet fallolyckor som beror på halka och/eller samhällsekonomiska vinster.
Mot bakgrund av att det inte finns några utvärderingar med storskaligt urval
som kan visa på mer säkerställd effekt på orsak och verkan av att kommunen
delar ut gratis broddar till pensionärer och inte heller några studier med
undersökning av de samhällsekonomiska effekterna så anser förvaltningen inte
att det finns skäl att frångå likställighetsprincipen genom att luta sig mot lag
om vissa kommunala befogenheter (2009:47) som medger servicetjänster åt
äldre över 67 år. Förvaltningen förslår därför att motionen ska avslås.

Beslutsunderlag

1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 73

2. Tjänsteskrivelse 2019-04-29

3. Motionen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Motionen avslås då:

- gratis broddar för en viss grupp medborgare kan strida mot
likställighetsprincipen i kommunallagen.

- det inte finns evidens som visar tillräckliga effekter av gratis broddar
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för pensionärer som motiverar att frångå likställighetsprincipen och
tillämpa lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47).

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Staaf (V) och Gustav Edman (MP) föreslår att motionen bifalles.

Ingrid Jerneborg Glimne (M) och Ann-Sofie Lifvenhage (M) bifaller det
framskrivna förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt det
framskrivna förslaget eller enligt Lena Staafs (V) förslag. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige har beslutat enligt det framskrivna förslaget.

Omröstning

Omröstning begärs och ska genomförs, ordföraren redogör för tilltänkt
omröstningsordning. Den som röstar för det framskrivna förslaget röstar Ja,
den som röstar för Lena Staafs (V) förslag röstar Nej.

Omröstningen utföll med 26 Ja-röster och 5 Nej-Röster.

Kommunfullmäktige har beslutat enligt framskrivet förslag.

Reservation

Lena Staaf (V) reserverar sig muntligt.
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Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Ärendenummer: KS.2019.120

§ 55

Årsredovisning 2018 Sociala stiftelsen

Beslut

1. Godkänner Årsredovisning 2018 för Gnesta kommuns sociala
stiftelse.

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet
användas till stöd åt behövande personer i Gnesta kommun. Under året har
12 900 kr delats ut från stiftelsen.

Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i
syfte att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.

Beslutsunderlag

1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 61

2. Tjänsteskrivelse 2019-05-21

3. Årsredovisning 2018 Sociala stiftelsen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Godkänner Årsredovisning 2018 för Gnesta kommuns sociala
stiftelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ Länsstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Ärendenummer: KS.2019.121

§ 56

Årsredovisning 2018 Stipendiestiftelsen

Beslut

1. Godkänna Årsredovisning 2018 för Gnesta kommuns
stipendiestiftelse

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet,
användas till elever inom grundskolan i Gnesta kommun för;

-belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd
flit

- belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell

verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott

- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola

Beslutsunderlag

1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 62

2. Tjänsteskrivelse 2019-05-21

3. Årsredovisning 2018 stipendiestiftelsen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Godkänna Årsredovisning 2018 för Gnesta kommuns
stipendiestiftelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ Länsstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Ärendenummer: KS.2019.153

§ 57

Fastställande av 2020 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Beslut

1. Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR år 2020

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet RAR hemställer att respektive fullmäktige fastställer
budgeten för år 2020 till 16 mkr varav medlemsinsatsen för Gnesta Kommun
är 148 466 kr.

Beslutsunderlag

1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 67

2. Tjänsteskrivelse 2019

3. Fastställande av 2020 års budget

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR år 2020

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ RAR

~ Ekonomikontoret
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Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Ärendenummer: MIL.2019.261

§ 58

Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, anmälan
och tillsyn av försäljning folköl, tobak, elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare samt vissa receptfria
läkemedel

Beslut

1. Anta förslag till ny taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd
och tobaksförsäljning, anmälan och tillsyn av försäljning av folköl,
elektroniska cigaretter samt vissa receptfria läkemedel.

2. Taxan ska gälla från 1 augusti 2019.

Sammanfattning av ärendet

Riksdagen har beslutat om en ny lag, Lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter (LTLP). Lagen träder i kraft 1 juli 2019 och ersätter tobakslagen
(1993:581 )och lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
(2017:425).

Den nya lagen innebär bland annat att det införs tillståndsplikt för
tobaksförsäljning för både detalj- och partihandel med kommunen som
tillståndsgivande myndighet.

För att kommunen ska kunna ta ut avgift för prövning av ansökan om
försäljningstillstånd, tillsyn av detalj- och partihandlare med
försäljningstillstånd samt tillsyn av handlare som anmält försäljning av
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare måste Gnesta kommuns
befintliga taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, anmälan och
tillsyn av försäljning folköl, tobak, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel uppdateras i enlighet med
den nya lagen.

Ärendet är berett av samhällsbyggnadsförvaltningen och behandlat på
samhällsbyggnadsnämnden den 22 maj 2019.

Beslutsunderlag

1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 71

2. Tjänsteskrivelse 2019-05-24

3. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-05-22, § 40

4. Tjänsteskrivelse 2019-05-22

5. Förslag taxa

Kommunstyrelsens förslag till beslut
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1. Anta förslag till ny taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd
och tobaksförsäljning, anmälan och tillsyn av försäljning av folköl,
elektroniska cigaretter samt vissa receptfria läkemedel.

2. Taxan ska gälla från 1 augusti 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ Miljöchef
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Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Ärendenummer: KS.2019.136

§ 59

Motion - Nödläge för klimatet

Beslut

1. Motionen anmäls medges och skickas till kommunstyrelsen för
beredning

Sammanfattning av ärendet

Kim Silow Kallenberg (Fi) m fl har lämnat in en motion där man vill att
Gnesta kommun

· erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge och att detta varar tills

världens nationer säkerställt att den globala uppvärmningen inte

passerar 1,5 grader, i enlighet med Parisavtalet

· skyndsamt tar fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i

kommunens strategiska arbete

· informerar alla Gnestabor om nödläget, de löpande åtgärder som
vidtas, samt samverkar med lokala aktörer för en skyndsam
omställning

· prioriterar samarbete med lokala aktörer för en skyndsam omställning,
samt samarbetar med andra kommuner internationellt och nationellt
för att bygga upp kompetens och ta kompensatoriskt ansvar för ett
snabbt genomförande tills högre politiker tar sitt fulla ansvar för
omställningen till en hållbar framtid

Beslutsunderlag

1. Motionen

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Motionen anmäls medges och skickas till kommunstyrelsen för
beredning

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Ärendenummer: KS.2019.137

§ 60

Motion - Sluta använda miljöfarligt avloppsslam som
gödning

Beslut
1. Motionen anmäls medges och skickas till kommunstyrelsen för

beredning.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt Initiativ har lämnat in en motion där man föreslår att Gnesta
kommun upphör att medverka till användning av avloppsslam som gödning.

Beslutsunderlag

1. Motionen

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Motionen anmäls medges och skickas till kommunstyrelsen för

beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Ärendenummer: KS.2019.148

§ 61

Motion - Kommunens arbete i enlighet med Agenda 2030

Beslut
1. Motionen anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen för

beredning.

Sammanfattning av ärendet

Feministiskt Initiativ har lämnat in en motion där man föreslår att;

• Gnesta kommun formulerar en strategi för att bedriva ett arbete med
Agenda 2030.

• Gnesta kommun genomför ett arbete med koldioxidbudgetar för att
undersöka vilket arbete som krävs för att nå Parisavtalets mål.

• Gnesta kommun stimulerar hållbart resande för sina invånare och
medarbetare.

• Gnesta kommun tar fram en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i
minst hälften av kommunens matserveringar? Strategin ska innehålla
ekologiska råvaror, köttfria dagar och minskat matsvinn.

• Gnesta kommun upprättar en aktuell kommunal energiplan eller dokument
som fyller funktionen av en sådan plan.

Beslutsunderlag

1. Motionen

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Motionen anmäls medges och skickas till kommunstyrelsen för

beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Ärendenummer: KS.2019.149

§ 62

Motion - Grodtunnel på Storgatan

Beslut
1. Motionen anmäls medges och skickas till kommunstyrelsen för

beredning.

Sammanfattning av ärendet

Feministiskt Initiativ har lämnat in en motion där man föreslår att Gnesta
kommun utreder paddors och grodors vandringsmönster under olika årstider
och vidtar nödvändiga åtgärder för att säkra djurens passage till Lillsjön och
vid andra konfliktpunkter.

Beslutsunderlag

1. Motionen

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Motionen anmäls medges och skickas till kommunstyrelsen för

beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Ärendenummer: KS.2019.166

§ 63

Motion - Införa sommartoalett i Björnlunda Centrum

Beslut
1. Motionen anmäls medges och skickas till kommunstyrelsen för

beredning.

Sammanfattning av ärendet

Elin Ekstrand (C) har lämnat in en motion om att kommunen bör införa en
sommartoalett i Björnlunda centrum likt den som står uppställd i
Thuleparken i Gnesta.

Beslutsunderlag

1. Motionen

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Motionen anmäls medges och skickas till kommunstyrelsen för

beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen
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