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180110 Strategi och 

genomförande av 

skyltningen i Gnesta 

kommun 

Dnr 2018.22 

 180212 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut. 

190304 Kommunstyrelse-

förvaltningen får i uppdrag att 

titta vidare på möjligheterna att 

arbeta fram en sammanhållen 

strategi för skyltning av vissa 

promenadstigar och cykelleder. 

Därmed anses 

medborgarförslaget besvarat. 

180215 Avvattning av 

området mellan 

Solåkravägen och 

Vackarby 

Industriväg där 

träden fällts. 

Dnr 2018.73 

180319 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut. 

190304 Medborgarförslaget 

anses besvarat då 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

redan hade beslutat om 

avvattning innan förslaget kom. 

180215 Gångväg på grönyta 

där Mariefredsvägen 

och Solåkravägen 

möts. 

Dnr 2018.74 

180319 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut. 

190304 Medborgarförslaget 

avslås gällande gångväg. 

180219 Utredning hur 

byggrätten på 

Frustuna 1:13 bäst 

nyttjas gällande 

omhändertagande av 

dagvatten. 

Dnr 2018.79 

180319 Lämnas till 

samhällsbyggnadsnämnden 

för beslut. 

 

180302 Regler kring 

nyttjande av 

multiplanen i 

Thuleparken. 

Dnr 2018.100 

180319 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut. 

180917 

Samhällsbyggnadsnämnden får 

i uppdrag att se över alternativa 

bollnätslösningar och 

belysningsfrekvenser. 

Samhällsbyggnadsnämnden får 

i uppdrag att beställa och sätta 

upp skylt i Thuleparken med 

informationen om parken och 

där man som besökare ombeds 

visa hänsyn till de boende i 

området. Barn- och 

utbildningsnämnden får i 

uppdrag att utreda 

samarbetsmetoder med 

polismyndigheten. 

Medborgarförslaget avslås i 

övriga delar. 

180312 Hundrastgård i 

skogen i Laxne. 

Dnr 2018.113 

180503 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut. 

 

180607 Papperskorgar mm 

vid 

Lötbodalsområdet 

Dnr 2018.218 

180618 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut. 

190603 Förvaltningen sätter 

upp två papperskorgar vid 

lämplig plats i 

Lötbodalsområdet. Förslaget 

utvärderas efter sommaren 
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2019. 

180702 Gång- och cykelväg 

över järnvägen vid 

Lokstallet 

Dnr 2018.242 

181001 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut 

190916 Gnesta kommun avser 

inte att bygga- en gång och 

cykelbro över järnvägen vid 

Lokstallet i dagsläget, dock är 

kommunens intention att på 

sikt få stånd ytterligare en 

planskild passage av järnvägen. 

Medborgarförslaget anses 

härmed besvarat. 

180718 Rusta upp lekplatsen 

och bygg staket runt 

fotbollsplanen vid 

Käxle 

Dnr 2018.254 

181001 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut. 

190916 Medborgarförslaget 

avslås. 

180904 Förbjud valaffischer 

i Gnesta kommun 

Dnr 2018.278 

181001  181001 Medborgarförslaget 

medges inte. 

180905 Hjärtstartare 

Åsbacka 

Dnr 2018.279 

181001 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut. 

190603 Kommunstyrelsen 

beslutar att ge 

säkerhetssamordnaren i 

uppdrag att beställa installation 

av två hjärtstartare som är 

tillgängliga för allmänheten 

under hela dygnet. Varav en 

placeras vid Åsbacka enligt 

inlämnat medborgarförslag. 

180924 Kommunal 

upphandling av 

livsmedel skall följa 

svenskt djurskydds-

standard 

Dnr KS 2018.303 

181119 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut. 

 

180924 Marken där 

Powerbox fasighet 

brunnit om vandlas 

till bostadsmark och 

att billiga hyresrätter 

byggs där.  

Dnr KS 2018.304 

181119 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut. 

 

181015 Egenföretagande 

som sommarjobb för 

ungdomar. 

Dnr KS 2018.331 

181119 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut. 

 

181024 Sätt upp en klocka i 

Thuleparken 

Dnr KS 2018.347 

181119 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut. 

190916 Medborgarförslaget 

bifalles. 

181130 Gnesta kommun – 

Sveriges 

klimatkommun 

nummer ett! 

Dnr KS 2018.394 

181217 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut. 

190603 Ett arbete pågår med 

att revidera Gnesta kommuns 

plan för miljö- och 

hållbarhetsarbetet. Planen 

kommer att antas eter en 

politisk process där beslut tas o 
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kommunens mål och 

ambitioner i förhållande till 

Sveriges nationella mål inom 

energi- och klimatområdet. 

Medborgarförslaget anses 

härmed besvarat. 

181205 Tillåt minderåriga 

med växelboende 

som inte är skrivna i 

kommunen att lämna 

in medborgarförslag. 

Dnr KS 2018.389 

181217 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut. 

190408 Medborgarförslaget 

anses besvarat. 

181228 Gratis utrustning i 

Ishallen 

Dnr KS 2018.415 

190211 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut 

190916 Utreda förslaget vidare 

när nya sporthallen är klar och 

varit i drift under en tid. 

181228 Kollektivhus i 

Gnesta tätort. 

Dnr KS 2018.416 

190211 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut 

200203 Medborgarförslaget 

anses besvarat. 

 

  


