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Upprättad: 	2017-10-04 
Diarienummer: KS.2017.31 

1 Kommunfullmäktige 

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Information och meddelanden som inkommer till  kommunen och som 
kommunledningskontoret bedömer vara av vikt att redovisa för 
kommunfullmäktige, utgör anmälningsärenden. Anmälnin.gsärendena i sin 
helhet finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under 
sammanträdet. 

Medborgarförslag - Förtydliga/klargöra riktlinjer om skolskjuts, § 39 
barn- och utbildningsnämnden 20170926 

Medborgarförslag - Förbjud biltvättning på gatan och garageuppfarter, 
§ 51 samhällsbyggnadsnämnden 20170927 
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GNESTA 
KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL 

    

Sammanträdesdatum: 2017-09-26 
Ärendenummer: KS.2016.359 

§ 39 

Medborgarförslag - Förtydliga/klargöra riktlinjer om 
skolskjuts 

Beslut 
1. 	Medborgarförslaget avslås. Sedan medborgarförslaget inkom har 

kommunens skolskjutsriktlinjer reviderats. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren föreslår att kommunen förtydligar och klargör riktlinjerna 
om skolskjuts under punkt 1.3 Taxi så att det tydligt framgår att taxi är ett 
alternativ i de fall där buss innebär att eleven behöver ta farliga vägar till 
busshållplats. Förslagsställaren framhåller att nuvarande riktlinjer gör att 
elever beviljas buss istället för taxi trots att gångsträckan till busshållplats är 
farlig. 

Sedan medborgarförslaget inkom har kommunens skolskjutsriktlinjer 
reviderats. Bedömningen av huruvida en väg bedöms som osäker har 
förtydligats. Bedömningen gällande huruvida en väg bedöms som osäker 
görs i varje enskilt fall och för varje enskild elev. I de reviderade 
skolskjutsriktlinjerna har kommunen valt att inte lyfta fram taxi som det 
enda färdmedel som sätts in då en väg bedöms som osäker. Även skolskjuts 
med buss kan erbjudas för elever vars väg till skolan bedöms som osäker. 
Mot bakgrund av detta avslås medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 

2. Medborgarförslag 

Tjänsteförslag 
1. 	Medborgarförslaget avslås. Sedan medborgarförslaget inkom har 

kommunens skolskjutsriktlinjer reviderats. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla 
tjänsteförslaget. 

Beslutsgång 

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag. 

Ordförandes signatur 	 Justerarens signatur 	 Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 
GNESTA 
KOMMUN -X 

Beslutet ska skickas till: 

Förslagsställare 
Barn-och utbildningsförvaltningen 

Ordförandes signatur 	 Justerarens signatur 	 Utdragsbestyrkande 



GNESTA 
KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL 

    

Sammanträdesdatum: 2017-09-27 
Ärendenummer: KS.2017.167 

§ 51 

Medborgarförslag - Förbjud biltvättning på gatan och 
garageuppfarter 

Beslut 

1. 	Avslå frågeställarens förslag att förbjuda biltvättning på gatan och 
garageuppfarter. 

Sammanfattning av ärendet 

Frågeställaren har inkommit med ett förslag att kommunen borde förbjuda 
biltvättning på gatan och garageuppfarter. Frågeställarens motiverar sitt 
förslag med att mycket avfettningsmedel och andra giftiga kemikalier 
hamnar i naturen och i dagvattenbrunnar samt att mycket rent vatten går 
till spillo. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2017-09-15 

2. Medborgarförslag 

3. Informationsblad 

Tjänsteförslag 

1. 	Avslå frågeställarens förslag att förbjuda biltvättning på gatan och 
garageuppfarter. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller 
tjänsteförslaget. 

Beslutsgång 

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag. 

Sändlista: 

Förslagsställaren 

3usterarens signatur 	 Utdragsbestyrkande Ordförandes signatur 
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