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Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2016.61

§ 95

Medborgarförslag - Samordna fibernät på landsbygden
Beslut
1.

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2015 har Gnesta kommun samarbetat och samordnat utbyggnaden
av bredband i hela Gnesta kommun med Telia Company AB. I första
etappen byggdes huvudorten ut med fiberanslutningar, del två bestod av
alla kransorter i kommunen. Sedan någon månad tillbaka har det gått ut
erbjudanden på landsbygden om att det erbjuds fiberanslutning. I och med
det senaste erbjudandet, som skickas från Telia Company AB:s dotterbolag
Zitius, så har 95 % av alla hushåll i Gnesta kommun fått erbjudande om
fiberanslutning.
Erbjudandet på landsbygden ställer inga krav på att byalag eller liknande ska
bildas, ej heller är det några ansökningar som ska utföras av den enskilda
fastighetsägaren. Fastighetsägaren anmäler sitt intresse att ansluta till
fibernätet till samma kostnad som övriga i Telia Company AB:s nät på
www.fibertillalla.se .
De 5% som ej fått erbjudanden kan kontakta Zitius via www.fibertillalla.se
för att tillsammans hitta en anslutningsmöjlighet.

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-08-21

2.

Medborgarförslag

Tjänsteförslag
1.

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sänd lista
— Förslagsställaren

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2016.77

§ 96

Medborgarförslag - Fiber till alla kommuninvånare
Beslut

1.

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2015 har Gnesta kommun samarbetat och samordnat utbyggnaden
av bredband i hela Gnesta kommun med Telia Company AB. I första
etappen byggdes huvudorten ut med fiberanslutningar, del två bestod av
alla kransorter i kommunen. Sedan någon månad tillbaka har det gått ut
erbjudanden på landsbygden om att det erbjuds fiberanslutning. I och med
det senaste erbjudandet, som skickas från Telia Company AB:s dotterbolag
Zitius, så har 95 °Å av alla hushåll i Gnesta kommun fått erbjudande om
fiberanslutning.

Erbjudandet på landsbygden ställer inga krav på att byalag eller liknande ska
bildas, ej heller är det några ansökningar som ska utföras av den enskilda
fastighetsägaren. Fastighetsägaren anmäler sitt intresse att ansluta till
fibernätet till samma kostnad som övriga i Telia Company AB:s nät på
www.fibertillalla.se .
De 5% som ej fått erbjudanden kan kontakta Zitius via www.fibertillalla.se
för att tillsammans hitta en anslutningsmöjlighet.
Beslutsunderlag

1.

Tjänsteförslag 2017-08-21

2.

Medborgarförslag

Tjänsteförslag
1.

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sänd lista
— Förslagsställaren

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

GNESTA
KOMMUN

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2016.254

§ 97

Medborgarförslag - Parksoffa
Beslut
1.

Bifalla förslagsställarens fråga att ställa en parksoffa i grönområdet
vid korsningen Smedjevägen/Gästgivarevägen

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag som avser att
ställa en soffa i korsningen Björnlunda Smedjevägen/Gästgivarevägen. Där
finns en lämplig plats.

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-08-07

2.

Medborgarförslaget

Tjänsteförslag
1.

Bifalla förslagsställarens fråga att ställa en parksoffa i grönområdet
vid korsningen Smedjevägen/Gästgivarevägen

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
— Förslagsställaren
— Teknisk chef

Ordförandes signatur

usterarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2016.132
§ 98

Medborgarförslag - Hundrastgård
Beslut
1.

Gnesta kommun avser inte 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.

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag som avser
anläggande av en hundrastgård på den stora gräsytan bakom
återvinningsgården mellan järnvägen och Maskinvägen.
2012 genomfördes en utredning avseende platser som skulle kunna hysa en
hundrastgård. Kommunen har nu tillsammans med representant för
brukshundsklubben i Gnesta gjort en lämplighetsbedömning på plats av de
utpekade platserna. Av de sju platser som utpekats i utredningen bedömdes
endast två vara lämpliga för en eventuell placering av en hundrastgård.
Förslagsställarens förslag på plats finns inte med i utredningen från 2012.
Platsen ligger avskilt så att hundskall inte stör boende.
Vid intervju med både veterinär och hundtränare framkom att det finns en
ökad risk för smittspridning och hundslagsmål i hundrastgårdar.
Underhållet av en hundrastgård medför ökade kostnader samt en otrevlig
arbetsmiljö för kommunens personal.
Gnesta kommun ställer sig 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.

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-08-03

2.

Medborgarförslaget

Tjänsteförslag
1.

Ordförandes signatur

Gnesta kommun avser inte 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.

3usterarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2017.84

§ 99

Medborgarförslag - Hundhage
Beslut
1.

Gnesta kommun avser inte 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.

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag som avser
anläggande av en hundhage med en stor soptunna i centrala Gnesta.
2012 genomfördes en utredning avseende platser som skulle kunna vara
hysa en hundrastgård/hundhage. Kommunen har nu tillsammans med
representant för brukshundsklubben i Gnesta gjort en
lämplighetsbedömning på plats av de utpekade platserna. Av de sju platser
som utpekats i utredningen bedömdes endast två vara lämpliga för en
eventuell placering av en hundhage.
Två av förslagsställarens förslag på platser finns inte med i utredningen från
2012. En av dessa bedöms ligga så avskilt så att hundskall inte stör boende.
Den kvarvarande platsen finns med i utredningen men har bedömts som
direkt olämpliga med avseende på närheten till bostadshus då det ofta är
frekvent skällande i hundhagar.
Vid fiffigare intervju med både veterinär och hundtränare har det
framkommit att det finns en ökad risk för smittspridning och hundslagsmål
i hundhagar.
Underhållet av en hundhage medför ökade kostnader samt en otrevlig
arbetsmiljö för kommunens personal.
Gnesta kommun ställer sig 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.

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-08-03

2.

Medborgarförslag

Tjänsteförslag
1.

Ordförandes signatur

Gnesta kommun avser inte 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
Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

