
Handläggningsstatus – Medborgarförslag 2017 uppdaterad 2018-10-01 

 

    
Inkom  Förslagets 

innehåll 

Anmäld 

till KF  

Aktuell status Slutligt beslut 

 

 

 
170201 Anlägga en 

grustennisplan 

Dnr 2017.34 

170220 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut 

171204 Medborgarförslaget 

anses härmed besvarat i 

enlighet med förvaltningens 

synpunkter. 

170210 Korsningen 

Sigtunavägen/Östra 

Storgatan 

Dnr 2017.49 

170403 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut 

180226 Medborgarförslaget 

avslås. 

170317 Hundhage 

Dnr 2017.84 

170403 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut 

170911 Gnesta kommun 

avser inta att bygga och driva 

en hundrastgård i kommunal 

regi. Däremot ställer sig 

kommunen positiva till att 

bidra med att anvisa lämplig 

plats såväl som bidra med 

material till byggandet i det 

fall ideella krafter önskar 

bygga och driva en 

hundrastgård. Därmed anses 

medborgarförslaget besvarat. 

170424 Bättre stöd till 

friskvård för äldre 

Dnr 2017.157 

170515 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut 

171204 Medborgarförslaget 

anses besvarat i enlighet med 

förvaltningens synpunkter. 

170425 Valfritt språk inom 

kommunens 

fritidsverksamheter. 

Dnr 2017.159 

170515 Lämnas till barn- och 

utbildningsnämnden för 

beslut 

180522 Medborgarförslaget 

anses besvarat i enlighet med 

förvaltningens synpunkter. 

170427 Förbjud biltvättning 

på gatan och 

garageuppfarter 

Dnr KSs 2017.167 

170515 Lämnas till 

samhällsbyggnadsnämnden 

för beslut 

180216 Avslå Centerpartiets 

förslag till att inrätta en 

handlingsplan för 

landsbygden. 

170523 Plank/bullerplank 

längs med 

Industrivägen utanför 

seniorvillor. 

Dnr KS 2017.197 

170619  170619 Medborgarförslaget 

medges ej med hänsyn till 

kommunallagens regelverk. 

170705 Ändra detaljplanen på 

Frönäs 

171002 Lämnas till 

samhällsbyggnadsnämnden 

för beslut 

180613 Medborgarförslaget 

avslås. 

170822 Enklare trottoarer, 

övergångställe samt 

gästparkeringar, 

Valhallsgränd, 

Frönäsvägen 

Dnr 2017.280 

171002 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut 

180917 Medborgarförslaget 

avslås gällande trottoarer och 

parkering. Övergångsställen 

på kommunala gator i 

området kommer ses över i 

det förbättrings- och 

utvecklingsarbete som pågår 

inom Frustuna- och 

Frönäsområdet. 

171013 A. Flytta 

återvinningsgården 

och kommunens 

Parkförvaltning.  

B Upprätta 

171113 Lämnas till 

kommunstyrelsen för 

beslut 

180423 Medborgarförslaget 

anses besvarat i enlighet med 

förvaltningens synpunkter. 



Handläggningsstatus – Medborgarförslag 2017 uppdaterad 2018-10-01 

 

    
Inkom  Förslagets 

innehåll 

Anmäld 

till KF  

Aktuell status Slutligt beslut 

 

 
bullerhinder utmed 

Vackerby Industriväg 

Dnr KS 2017.311 

171030 Hjärtstartare samt 

lyftsele till 

dagverksamheten, 

Träffen Gnesta och 

Ekhagen Björnlunda 

Dnr KS 2017.330 

171113 Lämnas till vuxen- och 

omsorgsnämnden för 

beslut. 

 

171221 Ensamkommande 

barn 

Dnr KS 2017.389 

180212 Lämnas till Vuxen- och 

omsorgsnämnden för 

beredning. 

180503 Medborgarförslaget 

anses besvarat 

 

  


