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Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-03

Sammanträdets öppnande mm
Sammanträdets öppnande samt upprop
Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.
Val av justerare och tid för justering
Ordföranden föreslår Anders Norström (M) och Erik Granqvist (C) som
ordinarie justerare och Kerstin Landin (MP) och Annette Furå (S) som
ersättare att justera protokollet onsdagen den 9 maj 2018, kl 8.00, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.
Fullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag.
Godkännande av dagordningen
Ordföranden föreslår att punkten 1 och 2 på dagordningen,
"Ansvarsprövning för styrelser och nämnder 2017" och "Årsredovisning för
Gnesta kommun 2017" byter plats på dagordningen. Kommunfullmäktige
godkänner dagordningen.
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.
Information
Christina Hedberg, kommunchef, och Susanne Gustafsson, Ekonomichef,
informerar om årsredovisningen.
Tomas Enqvist informerar om Utvecklingsplan för Gnesta centrum.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-03
Ärendenummer: KS.2018.63
§ 27

Årsredovisning för Gnesta kommun 2017
Beslut
1.

Godkänner Årsredovisning för Gnesta kommun 2017

2.

Godkänner revisionsberättelse för 2017.

Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommuns resultat för 2017 var 13,0 mkr jämfört med 16,4 mkr 2016.
Nettokostnaderna ökade med 5,6 procent, ungefär lika som 2016 (5,3%).
Ökningen 2017 förklaras främst av ökade personalkostnader då vissa vakanta
tjänster under 2016 inte tillsattes förrän i slutet av 2016 eller under 2017 samt
utökat åtagande för kommunen under 2017.
Beslutsunderlag
1.

Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 31

2.

Revisionsberättelse för år 2017

3.

Tjänsteskrivelse 2018-04-05

4.

Bilaga Årsredovisning för Gnesta kommun 2017

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Godkänner Årsredovisning för Gnesta kommun 2017

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Rocklind (S), Ann-Sofie Lifvenhage, (M), Michael Lyngsie (S) och
Ingrid Jerneborg Glimne (M) bifaller det framskrivna förslaget. Ordföranden
lämnar tilläggsförslaget att det läggs till en punkt 2 med följande lydelse,
"Godkänner revisionsberättelsen för 2017".
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt det framskrivna
förslaget eller enligt det framskrivna förslaget med ordförandens tilläggsförslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det senare.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-03
Ärendenummer: KS.2018.155
§ 28

Ansvarsprövning för styrelser och nämnder 2017
Beslut
1.

Beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2017

2.

Beviljar ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 2017

3.

Beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 2017

4.

Beviljar ansvarsfrihet för vuxen och omsorgsnämnden 2017

5.

Beviljar ansvarsfrihet för gemensamma Patientnämnden 2017

6.

Beviljar ansvarsfrihet för nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård 2017

7.

Beviljar ansvarsfrihet för Trosa-Gnesta- Oxelösund gemensamma
växelnämnd 2017
Bevilja ansvarsfrihet för Lönenämnden (Gnesta- Katrineholm) 2017

8.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat kommunstyrelsen och övriga nämnders verksamhet.
För att undvika jäv beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet för en
nämnd i taget.
Förslag till beslut
1.

Beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2017

2.

Beviljar ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 2017

3.

Beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 2017

4.

Beviljar ansvarsfrihet för vuxen och omsorgsnämnden 2017

5.

Beviljar ansvarsfrihet för gemensamma Patientnämnden 2017

6.

Beviljar ansvarsfrihet för nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård 2017

7.

Beviljar ansvarsfrihet för Trosa-Gnesta- Oxelösund gemensamma
växelnämnd 2017
Bevilja ansvarsfrihet för Lönenämnden (Gnesta- Katrineholm) 2017

8.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla ordförandens till beslut.
Beslutsgång

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-03
Ärendenummer: KS.2018.127
§ 29

Utvecklingsplan för Gnesta centrum
Beslut
1. Utvecklingsplan för Gnesta centrum godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Planen omfattar åtgärder som rör trafik, handel, offentlig miljö samt förslag
på nya områden för bostäder i den centrala delen av Gnesta tätort. Planen
skall ses som ett strategiskt dokument för den fortsatta planeringen och
genomförandet av åtgärder i den offentliga miljön och utbyggnaden av
bostäder och verksamheter.
Beslutsunderlag
1.

Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 35

2.

Tjänsteskrivelse 2018-03-20

3.

Utvecklingsplan Gnesta centrum 2018

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Utvecklingsplan för Gnesta centrum godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Rocklind (S), Ann-Sofie Lifvenhage (M), Håkan Ekstrand (C), Sarah
Kinberg (L), Anders Simme (V), Lena Staaf (V) och Ingalill Fredriksson (C)
bifaller det framskrivna förslaget. Ordföranden föreslår kommunfullmäktige
att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-03
Ärendenummer: MOB.2018.19
§ 30

Införande av avgiftsbefrielse för solenergianläggningar
Beslut
1.

Godkänna revidering av Plan- och bygglovstaxan så att bygglov för
solenergianläggningar avgiftsbefrias. Taxan gäller från och med 1 juni
2018.

2.

Ordet Solfångare i Plan- och bygglovstaxan ändras till
Solenergianläggning.

Sammanfattning av ärendet
Antalet solenergianläggningar ökar i kommunen. Gnesta kommun tillämpar i
dag en bygglovspolicy för solenergianläggningar från 2012. Regelverket är
under förändring och Boverket presenterar i vår för regeringen ett förslag på
bygglovsbefrielse för solenergianläggningar. Bygglovsbefrielse har dock
undantag och i vissa fall kommer det att krävas bygglov inom särskilt
värdefulla bebyggelseområden. För att stimulera utbyggnaden föreslås att
bygglov för solenergianläggningar avgiftsbefrias i de fall där det kommer att
krävas. Avgiftsbefrielse tillämpas i andra kommuner.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, 32
2.
Tjänsteskrivelse 2018-04-04
3.
Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2018-02-14 § 3
4.
Tjänsteskrivelse 2018-02-03
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Godkänna revidering av Plan- och bygglovstaxan så att bygglov för
solenergianläggningar avgiftsbefrias. Taxan gäller från och med 1 juni
2018.

2.

Ordet Solfångare i Plan- och bygglovstaxan ändras till
Solenergianläggning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Lyngsie (S) och Sarah Kinberg (L) bifaller det framskrivna förslaget.
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-03
Ärendenummer: KS.2018.15
§ 31

Obesvarade motioner och medborgarförslag
Beslut
1.

Godkänna redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet
Fem motioner kommer att behandlas på kommunstyrelsesammanträdet den
23 april 2018.
Fem motioner ligger för beredning med kortare handläggningstid än 1 år.
Två medborgarförslag kommer att behandlas på
kommunstyrelsesammanträdet den 23 april 2018. För närvarande ligger tio
stycken medborgarförslag för beredning med kortare handläggningstid än ett
år.
Beslutsunderlag
1.

Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 38

2.

Tjänsteskrivelse 2018-03-01

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Godkänna redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-03
Ärendenummer: KS.2017.172
§ 32

Motion om regler för Enskilda frågor till
Kommunfullmäktige
Beslut
1.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över
fullmäktiges arbetsordning inför kommande mandatperiod och föreslå
eventuella förändringar. Förslaget bör redovisas under hösten 2018.
Motion om regler för Enskilda frågor till kommunfullmäktige anses
därmed besvarad
Sammanfattning av ärendet
Lena Staaf (V) och Anders Simme (V) har i motion föreslagit att
kommunfullmäktiges reglemente gällande inlämnandetid för enskilda frågor
ändras från 12 dagar till två dagar.
Enligt § 34 i fullmäktiges arbetsordning ska en fråga ges in 12 kalenderdagar
före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 39
2.
Tjänsteskrivelse 2018-03-26
3.
Motion 2017-05-02
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över
fullmäktiges arbetsordning inför kommande mandatperiod och föreslå
eventuella förändringar. Förslaget bör redovisas under hösten 2018.
Motion om regler för Enskilda frågor till kommunfullmäktige anses
därmed besvarad
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-03
Ärendenummer: KS.2017.215
§ 33

Motion - Smör som alternativ till margarin
Beslut
1.
Med hänvisning till förvaltningens synpunkter avslås motionen.
Sammanfattning av ärendet
Motionen inkom från Miljöpartiet den 30 maj 2017. Motionärerna föreslår att
smör ska finnas som alternativ till margarin i skolan och i äldreomsorgen.
Motionärerna menar vidare att margarin framställs i en industriell process där
vegetabilisk olja omvandlas och härdas genom användningen av många olika
hälsofarliga kemikalier. Motionärerna påtalar också att margarin innehåller
palmolja.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 40
2.
Tjänsteskrivelse 2018-03-27
3.
Utdrag ur barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-03-20, § 17
4.
Motion
5.
Tjänsteskrivelse 2018-03-05
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Med hänvisning till förvaltningens synpunkter avslås motionen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Carl Werner (MP), Lena Staaf (V) och Ingalill Fredriksson (C) bifaller
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt det framskrivna
förslaget eller enligt Carl Werners (MP) ändringsförslag om att bifalla
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt det
framskrivna förslaget. Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-03
Ärendenummer: KS.2017.216
§ 34

Motion - Minskad användning av palmolja
Beslut
1.

Med hänvisning till förvaltningens synpunkter anses motionen därmed
vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Motionen inkom från Miljöpartiet den 30 maj 2017. Motionärerna föreslår att
kommunen i sina verksamheter strävar efter att använda livsmedel och andra
produkter som inte innehåller palmolja. Motionärerna framhåller att
palmoljan importeras från länder i Sydostasien där regnskog avverkas för
palmoljeplantager varvid stora ekologiska värden förstörs. Att minska
användningen av palmolja är viktigt både för den biologiska mångfalden och
för klimatet.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 41
2.
Tjänsteskrivelse 2018-03-23
3.
Utdrag ur barn- och utbildningsnämndens protokoll 20180320, § 18
4.
Tjänsteskrivelse 2018-01-31
5.
Motion
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Med hänvisning till förvaltningens synpunkter anses motionen därmed
vara besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Carl Werner (MP) bifaller det framskrivna förslaget. Ordföranden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-03
Ärendenummer: KS.2017.219
§ 35

Motion - Inrättande av handlingsplan för landsbygden
Beslut
1.
Bifalla motionen om att inrätta en handlingsplan för landsbygden.
2.
Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att påbörja arbetet med att ta
fram en handlingsplan för landsbygden.
Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet i Gnesta har lämnat in en motion om inrättande av
handlingsplan för landsbygden. Centerpartiet skriver att det är bra att Gnesta
växer men att kommunen är större än tätorten Gnesta och vill att landsbygd,
Björnlunda, Stjärnhov och Laxne bör ingå i framtidsplaneringen.
Förvaltningen beskriver i ärendet de styrdokument som redan på olika sätt
behandlar landsbygdsutveckling och därmed påverkar det långsiktiga arbetet i
kommunen. I ärendet beskrivs; näringslivsprogrammet, översiktsplanen,
bostadsförsörjningsplanen, idrottspolitiska programmet och det framtida
kulturpolitiska programmet. Förvaltningen anser att landsbygden beskrivs i
dessa dokument och ett handlingsprogram kan ta avstamp i dessa olika
styrdokument och lyfta fram de aktiviteter som görs.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 42
2.
Tjänsteskrivelse 2018-03-16
3.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 180305, § 26
4.
Tjänsteskrivelse 2018-02-16
5.
Motionen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Bifalla motionen om att inrätta en handlingsplan för landsbygden.
2.
Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att påbörja arbetet med att ta
fram en handlingsplan för landsbygden.
Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Ekstrand (C), Lena Staaf (V), Ingalill Fredriksson (C) och Sarah
Kinberg (L) bifaller det framskrivna förslaget. Ordföranden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-03
Ärendenummer: KS.2017.303
§ 36

Motion - Ange ursprungsland på matsedeln för
köttprodukter i förskola och grundskola
Beslut
1.
Med hänvisning till förvaltningens synpunkter avslås motionen.
Sammanfattning av ärendet
Motionen inkom från Centerpartiet den 3 oktober 2017. Motionärerna
föreslår att kommunen ska ange ursprungsland på matsedeln inom förskolan
och grundskolan på köttprodukter och oberett kött för att öka barns och
ungdomars medvetenhet om var maten de äter kommer ifrån.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 43
2.
Tjänsteskrivelse 2018-03-27
3.
Utdrag ur barn- och utbildningsnämndens protokoll 180203, § 6
4.
Tjänsteskrivelse 2018-01-29
5.
Motion
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Med hänvisning till förvaltningens synpunkter avslås motionen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Granqvist (C), Carl Werner (MP), Anders Simme (V) och Ingalill
Fredriksson (C) bifaller motionen.
Dan Glimne (M) och Ann-Sofie Lifvenhage (M) bifaller det framskrivna
förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller det framskrivna förslaget
eller om kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller det framskrivna förslaget att avslå motionen.
Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras. Ordföranden redogör för tänkt
beslutsgång, den som röstar för att avslå motionen röstar Ja. Den som röstar
för att bifalla motionen röstar Nej.
Omröstningen utföll med 18 Ja-röster, 9 Nej-röster och en avstod.
Kommunfullmäktige har beslutat enligt det framskrivna förslaget.
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-03
Ärendenummer: KS.2017.389
§ 37

Medborgarförslag angående ensamkommande barn
Beslut
1.

Medborgarförslaget anses besvarat utifrån nedanstående skrivning.

Sammanfattning av ärendet
Den 21 december 2017 inkom ett medborgarförslag som föreslår att Gnesta
kommun beslutar att alla ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin
ålder uppskriven av Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens
försorg med rätt till boende i kommunen till dess att beslutet i asylprocessen
vunnit laga kraft. Den 12 februari 2018 beslutade Kommunfullmäktige att
Vuxen- och omsorgsnämnden skulle bereda ärendet. Den 22 mars 2018
beslutade Vuxen- och omsorgsnämnden att besvara medborgarförslaget och
beslutade om åtgärder.
Vuxen- och omsorgsnämnden beslutade att ensamkommande barn och unga
som fyller 18 år under asylprocessen och som innan 18-årsdagen anvisats till
Gnesta kommun, ska ha möjlighet att bo kvar i Gnesta kommun tills beslutet
från Migrationsverket vunnit laga kraft. Personen måste då själv ordna eget
boende efter 18-årsdagen inom Gnesta kommungräns.
Vidare beslutade Vuxen- och omsorgsnämnden om att ge Vuxen- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag ta fram rutiner för att betala ut ett bidrag i
form av inackorderingsbidrag med maxbelopp om 2000 kr per månad och
person. Kriterierna för att tillhöra målgruppen för inackorderingsbidrag för
ensamkommande barn och unga är att personen ska vara anvisad till Gnesta
kommun innan 18-årsdagen av Migrationsverket och personen ska tidigare
haft beslut om boendeinsats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SOL) eller 11 §
lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt att personen är i
fortsatt asylprocess. Personen ska studera på gymnasiet eller har en godkänd
praktikplats. CSNs (centrala studiestödsnämnden) regler gällande frånvaro
gäller.
Beslutsunderlag

Ordförandes signatur

1.

Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 45

2.

Tjänsteskrivelse 29 mars 2018

3.

Utdrag ur vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 180322, § 19

4.

Tjänsteskrivelse 2 mars 2018

5.

Medborgarförslaget

6.

Förvaltningens sammanställning av ensamkommande barn och unga
som fyller 18 år under asylprocessen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Medborgarförslaget anses besvarat utifrån nedanstående skrivning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Jerneborg Glimne (M) och Lena Staaf (V) bifaller det framskrivna
förslaget. Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Förslagsställaren

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-03
Ärendenummer: KS.2018.156
§ 38

Motion - Låt Gnestas äldre själva få bestämma
Beslut
1.

Motionen anmäls, medges och skickas till vuxen- och
omsorgsnämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har lämnat in en motion om att den som är 85 år eller äldre och
som önskar en plats på särskilt boende alltid ska erbjudas detta.
Beslutsunderlag
1.

Ärendeblad KF

2.

Motion - Låt Gnestas äldre själva få bestämma

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Motionen anmäls, medges och skickas till vuxen- och
omsorgsnämnden för beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidums förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ Vuxen- och omsorgsnämnden

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-03
Ärendenummer: KS.2018.113
§ 39

Medborgarförslag - Hundrastgård i Laxne
Beslut
1.

Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsens
för beslut.

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren föreslår att det anläggs en hundrastgård i Laxne.
Beslutsunderlag
1.

Ärendeblad KF

2.

Medborgarförslag - Hundrastgård i Laxne

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsens
för beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunsekreteraren

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-03
Ärendenummer: KS.2014.164
§ 40

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2014-2018
Beslut
1. Platsen som ersättande överförmyndare tom 2018-12-31 är vakant.
2. Platsen som ersättare från socialdemokraterna i barn- och
utbildningsnämnden är vakant.
3. Platsen som ersättare från socialdemokraterna i Gnestahems styrelse är
vakant
Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlar fyllnadsval till vakanta platser i barn- och
utbildningsnämnden, Gnestahems styrelse samt val av ersättande
överförmyndare samt övriga avsägelser.
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Välja xx till ersättande överförmyndare från 2018-01-01 tom 2018-12-31
2. Välja xx från socialdemokraterna till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
3. Välja xx från socialdemokraterna till ersättare i Gnestahems styrelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-03
Ärendenummer: KS.2018.21
§ 41

Anmälningsärenden kommunfullmäktige
Beslut
1. Godkänner rapporteringen
Sammanfattning av ärendet
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som
kommunstyrelseförvaltningen 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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

