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Sammanfattning
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som
kornmunstyrelseförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för
kommunfullmäktige, utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin
helhet finns tillgängliga hos kansliet samt hos sekreteraren under
sammanträdet.
Protokoll 2018-03-27 Länsstyrelsen Södermanlands län, ny
ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Medborgarförslag- Flytta återvinningsstation och kommunens
parkförvaltning samt upprätta bullerhinder utmed Vackerby Industriväg,
beslut kommunstyrelsen 2018-04-23, § 44

Gnesta kommun
1
646 BO Gnesta 1 vxl: 0158-275 000 1
gnesta.kommunOgnesta.se
www,gnesta.se 1 besöksadress: Västra Storgatan 15 1 organisationsnummer: 212000-2965

Gnesta kommun
Ink:

2018 -03- 27

Dnr
För handläggning.

1/2

PROTOKOLL
2018-03-27

LÄNSSTYRELSEN
Södermanlands län

Dnr: 201-2236-2018

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunffillmäktige från och med den
27 mars 2018 till och med den 14 oktober 2018.

Kommun: Gnesta
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokra tema
Ny ledamot: Bernt Ullström
Ny ersättare: Jonny Karlsson
Avgången ledamot: Maria Nilsson
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Gnesta
Ledamot

Ersättare

Johan Rocklind
Linda Lundin
Michael Gustafsson
Yvonne Norling
Jesper Hammarlund
Annika Eriksson
Inger Johansson
Bernt Ullström *
Roger Sandqvist

1.Therese Alwert
2. Joakim Welvestarn
3. Mikael Schiren
4. Anette Furå
5. jonny Karlsson *
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Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: KS.2017.311
§ 44

Medborgarförslag - Flytta återvinningsstation och
kommunens parkförvaltning samt upprätta bullerhinder
utmed Vackerby Industriväg
Beslut
1.
Medborgarförslaget anses härmed besvarat i enlighet med
förvaltningens synpunkter.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren föreslår att fastigheterna längs Vackerby industriväg
avskärmas från trafiken med buller- och dammskydd i form av plank eller
buskar (prio 1). Vidare föreslås att kommunens parkförvaltning och
återvinningsgård flyttas till annan lämplig plats (prio 2).
När det gäller frågan om buller- och dammskydd anser förvaltningen att det är
en fråga för fastighetsägaren att åtgärda. Förslaget att flytta återvinningsgården
och parkförvaltningen skulle innebära en omfattande process till relativt höga
kostnader. Förvaltningen anser inte att verksamheten ska lokaliseras till en
annan plats. Dock kan det på sikt bli aktuellt att utreda en annan lokalisering
om det skulle ge verksamheten bättre förutsättningar samt bidra till
näringslivsutvecklingen.

Beslutsunderlag
1.
Tjänsteskrivelse 2018-03-20
2.
Medborgarförslag 2017-10-13
Tjänsteförslag
1.
Medborgarförslaget anses härmed besvarat i enlighet med
förvaltningens synpunkter.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
— Förslagsställaren

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

