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Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Mattias Eldros (M)och Lill Björk (C) som ordinarie
och Sarah Kinberg (L) och Johan Rocklind (S) som ersättare att justera
protokollet torsdagen den 22 mars 2018, kl 9.00, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Fullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Det nya ärendet "Ändrat datum för kommunfullmäktiges sammanträde i
maj" läggs till som nr 17 på dagordningen. Kommunfullmäktige godkänner
dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor

Information

Ingen information
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Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Ärendenummer: KS.2018.96

§ 10

Enkel fråga - Avser kommunen söka klimatklivet?

Beslut

1. Frågan får ställas.

Sammanfattning av ärendet

Carl Werner (MP) har ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens ordföranden
Johan Rocklind (S) om kommunen avser att söka klimatklivet.

Beslutsunderlag

1. Enkel fråga.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Frågan får ställas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Tack/Debatt

Carl Werner (MP) tackar för svar.
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Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Ärendenummer: KS.2018.93

§ 11

Interpellation - Särskilt boende

Beslut

1. Interpellation får ställas.

Sammanfattning av ärendet

Sarah Kinberg (L)och Kerstin Grenthe (L) har ställt en interpellation till
vuxen- och omsorgsnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne (M).
Ingrid Jerneborg Glimnes (M) svar på interpellationen.

Interpellation med Ingrid Jerneborg Glimnes (M) svar:

I senaste numret av tidningen Senioren redovisas bland annat statistik på
riksnivå beträffande särskilt boende. Där konstateras att man nationell nivå
saknar statistik för hur många som köar för plats i särskilt boende, men
Socialstyrelsen hänvisar till att varje kommun brukar ha statistik för den egna
kommunen.

De som står i kö för särskilt boende har beviljats denna insats. Men det torde
även finnas önskemål om särskilt boende från personer vars behov idag
tillgodoses med omfattande hemtjänstinsatser. I december 2016 fanns enligt
Socialstyrelsens statistik 39.762 personer med hemtjänst ”50 timmar i
månaden eller dygnet runt”. Eftersom man kan anse att Gnesta kommuns
befolkning utgör en tusendel av rikets, skulle denna siffra direkt överförd till
Gnesta kommun innebära att det finns ca 40 personer i denna kategori i
kommunen. Men så enkelt är det sannolikt inte.

Bekymmersamt är dessutom att många ensamma äldre är oroliga att något ska
hända tex akut sjukdom, fall, skador och liknande. Dessutom är allmän oro
och till och med ångest vanligt bland ensamma äldre.

Nu frågar vi dig

1. Hur många personer som beviljats särskilt boende har inte fått någon
plats dvs står i kö? Hur länge har man köat?

Svar: Vi har fem i kö just nu med beslut på särskilt boende. I snitt har
personer fått vänta ca en månad för att få plats och det är med god marginal
inom den tre-månaders tidsgräns som finn i lagen.

2. Hur vanligt är det att en person som önskar särskilt boende får avslag
och hänvisas till hemtjänst? Hur många avslag har gjorts de senaste
två åren?

Svar: På två år, 2016 och 2017, har vi haft 17 st avslag på ansökan om särskilt
boende. Alla beslut fattas utifrån en individuell prövning.

3. I artikeln i Senioren säger Gösta Bucht, SPF seniorernas sakkunnige i
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vård- och omsorgsfrågor Följande : ”Det är ett lika känt som kritiserat
faktum att många kommuner låter sina biståndsbedömare uppmuntra
äldre att acceptera hemtjänst och avstå från att söka särskilt boende
eftersom det ändå skulle bli avslag”. Förekommer detta i Gnesta
kommun?

Svar: I Gnesta tar vi emot den ansökan som lämnas in och utreder den. Vi
övertalar ingen till något som de inte vill. Däremot erbjudes personen kanske
hemtjänst /hemsjukvård om ansökan om särskilt boende avslås.

4. Godkänns ångest och svår oro hos en gammal person som skäl till att
beviljas särskilt boende i Gnesta kommun?

Svar: När en ansökan om boende inkommer så tar biståndshandläggaren in en
helhetsbild av personen, hälsotillstånd både fysiskt och psykiskt. Vi tittar på
helheten och lägger in det i den totala bedömningen.

Beslutsunderlag

1. Interpellation - Särskilt boende

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Interpellationens får ställas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
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Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Ärendenummer: KS.2018.109

§ 12

Interpellation angående fler turer för Gnestapendeln på
helgerna

Beslut

1. Interpellationen får ställas

Sammanfattning av ärendet

Anders Simme (V) har skickat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordföranden Johan Rocklind (S) angående fler turer för Gnestapendeln på
helgerna.

Svar: Den politiska majoriteten har inte fått någon uppgift om att det i
dagsläget är fullt på spåren på helgerna. Ej heller har vi påstått det. Vad vi har
fått information om, och som även framfördes i samband med tidigare
kommunfullmäktigesammanträde, är att belastningen för närvarande ser olika
ut på lördagar jämfört med söndagar.

Totalt sett är dock västra stambanan högt belastad och kapaciteten därmed
begränsad. Därför är kapacitetshöjande åtgärder, för att säkerställa stabilitet,
kontinuitet och robusthet, för oss av högsta vikt och prioritet.

Beslutsunderlag

1. Interpellation angående fler turer för Gnestapendeln på helgerna.

Kommunfullmäktiges presidium förslag till beslut

1. Interpellationen får ställas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Tack/debatt

Lena Staaf (V) tackar för svaret.



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Ärendenummer: KS.2018.31

§ 13

Remiss gällande Regionbildning

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att generellt ställa sig positiv till

innehållet i skrivelsen Regionbildning; Region Sörmland - Uppdrag och
samverkan, men att framhålla att kommunikationerna av persontrafik
till och från Gnesta måste ha en prioritet för att hela regionen ska
utvecklas. Gnesta kommun anser att regionen måste arbeta för
utveckling av västra stambanan, riksväg 57 och Skavsta flygplats för
såväl person- som godstrafik.

2. Regionens uppdrag bör vidare vara att tillhandahålla en tillgänglig
hälso- och sjukvård i hela länet vid tidpunkter som stämmer överens
med medborgarnas möjligheter att ta del av denna. För att underlätta
för pendlare i hela länet bör i första hand primärvården ha förlängda
öppettider på kvällar under arbetsveckorna samt under helger.

3. Gnesta kommun anser att skrivelsen är för inriktad på de uppgifter
som landstinget idag ansvarar för, som exempel ser kommunen att
områdena kompetensförsörjning, bredband och infrastruktur endast
beskrivs på ett kortfattat och övergripande sätt. Även om hälso- och
sjukvården i Sörmland kommer att bli den enskilt största uppgiften för
regionen önskar Gnesta kommun att de områden där kommunerna
har samverkande uppgifter beskrivs i bredare och mer beskrivande
ordalag.
Vidare konstaterar Gnesta kommun att kommunernas inflytande och
delaktighet genom kommunal representation inte kan garanteras
utifrån vad som beskrivits då det saknas rättslig grund för detta. Därav
önskar Gnesta kommun ett förtydligande kring hur kommunernas
inflytande i realiteten ska kunna säkerställas.

Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland har den 22 januari 2018 skickat över remiss för
inhämtande av synpunkter från länets kommuner avseende skrivelsen
Regionbildning; Region Sörmland - Uppdrag och samverkan. Skrivelsen har arbetats
fram av de samgående organisationerna (Landstinget Sörmland,
Regionförbundet Sörmland och Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet) i samråd med företrädare från länets kommuner
och den politiska styrgruppen.
Kommunen ska lämna svar senast den 2 maj 2018. Under beredningen har
samtliga partiföreträdare bjudits in för diskussion. Kanslichefen har sedan fått
i uppdrag att ta fram förslag till skrivning utifrån dessa diskussioner.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 20180305, § 14
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2. Tjänsteskrivelse 2018-02-26
3. Missiv, 2018-01-23
4. Remiss, 2018-01-23

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att generellt ställa sig positiv till

innehållet i skrivelsen Regionbildning; Region Sörmland - Uppdrag och
samverkan, men att framhålla att kommunikationerna av persontrafik
till och från Gnesta måste ha en prioritet för att hela regionen ska
utvecklas. Gnesta kommun anser att regionen måste arbeta för
utveckling av västra stambanan, riksväg 57 och Skavsta flygplats för
såväl person- som godstrafik.

2. Regionens uppdrag bör vidare vara att tillhandahålla en tillgänglig
hälso- och sjukvård i hela länet vid tidpunkter som stämmer överens
med medborgarnas möjligheter att ta del av denna. För att underlätta
för pendlare i hela länet bör i första hand primärvården ha förlängda
öppettider på kvällar under arbetsveckorna samt under helger.

3. Gnesta kommun anser att skrivelsen är för inriktad på de uppgifter
som landstinget idag ansvarar för, som exempel ser kommunen att
områdena kompetensförsörjning, bredband och infrastruktur endast
beskrivs på ett kortfattat och övergripande sätt. Även om hälso- och
sjukvården i Sörmland kommer att bli den enskilt största uppgiften för
regionen önskar Gnesta kommun att de områden där kommunerna
har samverkande uppgifter beskrivs i bredare och mer beskrivande
ordalag.
Vidare konstaterar Gnesta kommun att kommunernas inflytande och
delaktighet genom kommunal representation inte kan garanteras
utifrån vad som beskrivits då det saknas rättslig grund för detta. Därav
önskar Gnesta kommun ett förtydligande kring hur kommunernas
inflytande i realiteten ska kunna säkerställas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Carl Werner (MP) föreslår att ärendet avslås till förmån för sitt egna
ändringsförlag med lydelsen;

1. Kommunfullmäktige ställer sig i huvudsak bakom innehållet i
"Regionbildning; Region -Sörmland- Uppdrag och samverkan". Det vore
dock önskvärt med en större tydlighet och djupare analys av de nya uppdrag
som tillförs organisationen genom regionbildningen.

2. Kommunfullmäktige anser att samverkan mellan primärkommuner och
region är centralt för en väl fungerande region. Samverkan bör garanteras
genom goda strukturer för dialog mellan tjänstemän i organisationerna. Den
politiska styrningen bör dock i möjligaste mån renodlas. Ett samlat ansvar
med demokratiskt mandat och ekonomiskt ansvar utgår från det direktvalda
fullmäktige till självständiga nämnder.

Lena Staaf (V) föreslår att skrivningen om Skavsta flygplats tas bort i
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beslutspunkten 1 i det framskrivna förslaget samt att man skriver ut vilka
partier som var med vid samrådsmötet.

Ingrid Jerneborg Glimne (M) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden går igenom beslutsgången, Lena Staafs (V) förslag ställs mot det
framskrivna förslaget. Det förslag som går igenom ställs i sin tur mot Carl
Werners (MP) förslag. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Lena Staafs (V)
ändringsförslag eller enligt det framskrivna förslaget och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt det framskrivma. Ordföranden frågar om
kommunfullmäktige kan besluta enligt det framskrivna förslaget eller enligt
Carl Werners (MP) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
det framskrivna förslaget.

Reservationer

Carl Werner (MP) reserverar sig.

Sändlista:
~ Landstinget.sormland@dll.se (Ämne: LS-LED18-0178)

mailto:Landstinget.sormland@dll.se
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Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Ärendenummer: KS.2018.32

§ 14

Remiss gällande Sörmlandsstrategin

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att generellt ställa sig positiv till

innehållet i den reviderade Sörmlandsstrategin, men att framhålla att
fungerande kommunikationer är av yttersta vikt för fungerande
arbetsmarknad genom pendling och godstransporter i hela länet. I
Gnesta kommuns fall avser det i huvudsak västra stambanan, riksväg
57 och Skavsta flygplats för såväl person- som godstrafik.

Sammanfattning av ärendet
Regionförbundet Sörmland har den 22 januari 2018 skickat över inbjudan att
besvara remiss avseende revidering av Sörmlandsstrategin. Själva strategin
tillhandahölls endast som en länk på följande sida:

http://region.sormland.se/regional-utveckling/soermlandsstrategin/

Kommunen ska lämna svar senast den 16 april 2018. Under beredningen har
samtliga partiföreträdare bjudits in för diskussion. Kanslichefen har sedan fått
i uppdrag att ta fram förslag till skrivning utifrån dessas diskussioner.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 180305, § 15
2. Tjänsteskrivelse
3. Missiv, 2018-01-23

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att generellt ställa sig positiv till

innehållet i den reviderade Sörmlandsstrategin, men att framhålla att
fungerande kommunikationer är av yttersta vikt för fungerande
arbetsmarknad genom pendling och godstransporter i hela länet. I
Gnesta kommuns fall avser det i huvudsak västra stambanan, riksväg
57 och Skavsta flygplats för såväl person- som godstrafik.

Förslag till beslut på sammanträdet

Carl Werner (MP) föreslår avslag av ärendet till förmån för sitt eget förslag
med lydelsen; Kommunfullmäktige ställer sig positiv till den reviderade
"Sörmlandsstrategin", men vill framhålla att fungerande kommunikationer är
av yttersta vikt för en hållbar utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt det framskrivna

http://region.sormland.se/regional-utveckling/soermlandsstrategin/
http://region.sormland.se/regional-utveckling/soermlandsstrategin/
http://region.sormland.se/regional-utveckling/soermlandsstrategin/
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förslaget eller enligt Carl Werners (MP) ändringsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt det framskrivna förslaget.

Omröstning

Omröstning begärs och ska genomföras. Den som röstar för det framskrivna
förslaget röstar Ja, den som röstar för Carl Werners (MP) ändringsförslag
röstar Nej. Omröstningen utföll med 24 Ja-röster och 2 Nej- röster.

Kommunfullmäktige beslutar enligt det framskrivna förslaget.

Reservationer

Carl Werner (MP) reserverar sig.

Sändlista:

~ info@region.sormland.se (ange 17-099 i ämnesrad)

mailto:info@region.sormland.se
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Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Ärendenummer: KS.2018.57

§ 15

Överföring av medel från kommungemensamma poster till
vuxen- och omsorgsnämnden

Beslut
1. Vuxen- och omsorgsnämnden kompenseras för oförutsedda, ej

påverkbara händelser med 6,5 mkr i 2017 års räkenskaper.

Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för kommungemensamma poster 2017 har det funnits ett
utrymme för oförutsedda, ej påverkbara händelser.

I Vuxen- och omsorgsnämndens verksamhet har det under 2017 tillkommit
ett stort antal externa placeringar inom verksamhetsområdet. Verksamheten
har inte kunnat förutse dessa kostnader i budgetarbetet och har inte heller
haft möjlighet till påverkan under året. Kostnaderna för detta uppgår till 6,5
mkr för 2017.

Beslutsunderlag

1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 20180305, § 17

2. Tjänsteskrivelse 2018-02-07

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Vuxen- och omsorgsnämnden kompenseras för oförutsedda, ej

påverkbara händelser med 6,5 mkr i 2017 års räkenskaper.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Ärendenummer: KS.2017.316

§ 16

Idrottspolitiskt program 2018-2025

Beslut

1. Anta förslag till Idrottspolitiskt program 2018-2025

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen gav Kommunikation och samverkan i uppdrag att ta fram
ett förslag till ett Idrottspolitiskt program hösten 2016. I en inkluderande
process med Sörmlandsidrotten, idrottsföreningarna i Gnesta kommun,
kommunstyrelsens presidium och tjänstepersoner från Kommunikation och
samverkan har det tagits fram ett Idrottspolitiskt program som sträcker sig
fram till 2025.

Beslutsunderlag

1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 20180305, § 23

2. Idrottspolitiskt program 2018-2025

3. Tjänsteskrivelse 2017-11-07

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Anta förslag till Idrottspolitiskt program 2018-2025

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Staaf (V) föreslår återremiss av ärendet för tillägget att det behövs en
jämställdhetsanalys i ärendet. Carl Werner (MP) och Anders Simme (V)
bifaller Lena Staafs (V) förslag om återremiss av ärendet.

Johan Rocklind (S) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att
ärendet ska avgöras idag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt det framskrivna förslaget.

Omröstning

Omröstning begärs och ska genomföras. Den som röstar för det framskrivna
förslaget röstar Ja, den som röstar på Lena Staafs (V) återremissyrkande röstar
Nej.

Omröstningen utföll med 21 Ja-röster och 5 Nej-röster. Kommunfullmäktige



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

har beslutat enligt det framskrivna förslaget.

Sändlista:

~ Idrottsföreningarna i Gnesta kommun
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Ärendenummer: KS.2018.11

§ 17

Höjning av avgift för reklam på infartsskyltar

Beslut
1. Anta förslaget att höja avgiften för reklam på infartsskyltarna för

föreningar till 600 kr per annonsrad och för företag till 1 200 kr per

annonsrad för alla fyra skyltar, från och med 3 april 2018.

Sammanfattning av ärendet

Det finns fyra infartsskyltar till infarterna till Gnesta tätort; på varje skylt finns
en nedre del som är avsedd för annonsering. Annonseringens innehåll styrs av
regler från Länsstyrelsens och Trafikverkets regler.

Annonsperioden är två veckor. För företag kostar idag en två-veckors period
1000 kr och för en förening 500 kr. Priset gäller för alla fyra skyltar och per
annonsrad. Priset för annonsering bör höjas med 100 kronor för föreningar,
per annonsrad och två-veckorsperiod för alla fyra skyltarna och för företag
med 200 kr. Då får föreningar betala 600 kr och företag 1200 kr. Priset för
expressavgiften bör dessutom höjas med 200 kr för att stävja de annonsörer
som kommer i sista stund. Höjningen föreslås gälla från och med 3 april 2018.

Beslutsunderlag

1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-03-05, § 24

2. Tjänsteskrivelse 2018-02-07

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Anta förslaget att höja avgiften för reklam på infartsskyltarna för

föreningar till 600 kr per annonsrad och för företag till 1 200 kr per

annonsrad för alla fyra skyltar, från och med 3 april 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Kim Jarl (M) anmäler jäv.

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:
~ ~ Layout & Dekor; Ingela Jarl
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Ärendenummer: KS.2018.89

§ 18

Motion - Solcellsuppvärmt utomhusbad i Björnlunda

Beslut

1. Motionen medges, anmäls och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet

Miljöpartiet de Gröna har skickat in en motion angående att anlägga ett
solcellsuppvärmt utomhusbad i Björnlunda.

Beslutsunderlag

1. Motionen

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Motionen medges, anmäls och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Ärendenummer: KS.2018.108

§ 19

Motion - Kommunalt växthus

Beslut

1. Motionen anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet

Vänsterpartiet har lämnat in en motion där man vill att kommunen utreder
kostnader, placering och finansiering av ett kommunalägt och drivet Växthus.
Man vill också att Gnesta kommun inberäknar vilka vinster en sådan
verksamhet skulle kunna inbringa.

Beslutsunderlag

1. Motionen

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Motionen anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Ärendenummer: KS.2018.73

§ 20

Medborgarförslag - Avvattning av området mellan
Solåkravägen och Vackerby Industriväg, området där
träden fällts

Beslut

1. Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår att kommunen ordnar med avvattning av området
mellan Solåkravägen och Industrivägen där man nyligen avverkat träd,
området brukar översvämmas både vår och höst.

Beslutsunderlag

1. Medborgarförslag

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Ärendenummer: KS.2018.74

§ 21

Medborgarförslag - Gångväg på grönyta där
Mariefredsvägen och Solåkravägen möts

Beslut

1. Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår att kommunen anlägger en gångväg på grönytan där
Mariefredsvägen och Solåkravägen möts.

Beslutsunderlag

1. Medborgarförslaget

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Ärendenummer: KS.2018.79

§ 22

Medborgarförslag - Utredning hur byggrätten på Frustuna
1:13 bäst nyttjas gällande omhändertagande av dagvatten.

Beslut

1. Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår att kommunen utreder hur byggrätten på Frustuna
1:13 bäst nyttjas gällande omhändertagande av dagvatten.

Beslutsunderlag

1. Medborgarförslag

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Samhällsbyggnadsnämnden
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Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Ärendenummer: KS.2018.100

§ 23

Medborgarförslag - Regler kring nyttjande av multiplanen i
Thuleparken

Beslut

1. Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår att det sätts upp skyltar som visar mellan vilka
klockslag multiplanen i Thuleparken får nyttjas.

Beslutsunderlag

1. Medborgarförslaget

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Ärendenummer: KS.2014.164

§ 24

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2014-2018

Beslut

1. Posten som ersättande överförmyndare är vakant

2. Posten som ersättare från socialdemokraterna i barn- och
utbildningsnämnden är vakant.

3. Posten som ersättare från socialdemokraterna i Gnestahems styrelse är
vakant.

4. Godkänna Maria Nilssons (S) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.

5. Begära att Länsstyrelsen gör en uppräkning för Socialdemokraterna.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet behandlar fyllnadsval till vakanta platser i barn- och
utbildningsnämnden, Gnestahems styrelse samt val av ersättande
överförmyndare samt övriga avsägelser.

Beslutsunderlag

~ Maria Nilssons (S) avsägelse

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

4. Godkänna Maria Nilssons (S) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.

5. Begära att Länsstyrelsen gör en uppräkning för Socialdemokraterna.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ Länsstyrelsen i Sörmland
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~ De valda

~ Troman
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Sammanträdesdatum: 2018-03-19 00:00:00
Ärendenummer: KS.2018.21

§ 25

Anmälningsärenden kommunfullmäktige

Beslut

1. . Kommunfullmäktige godkänner informationen.

Sammanfattning

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 kanslienheten samt hos sekreteraren under
sammanträdet.

~ Medborgarförslag,Korsningen Sigtunavägen/Östra Storgatan, utdrag ur
kommunstyrelsens protokoll 180305, § 27
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Ärendenummer: KS.2018.115

§ 26

Ändrat datum för kommunfullmäktiges sammanträde i maj
2018

Beslut

1. Kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2018 ändras från måndagen
den 7 maj till torsdagen den 3 maj.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2018 behöver ändra datum.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2018 ändras från måndagen
den 7 maj till tisdagen den 8 maj.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden lämnar ändringsförslaget att kommunfullmäktige sammanträder
den 3 maj 2018. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt
det framskrivna förslaget eller enligt ordförandens ändringsförslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat enligt ändringsförslaget.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kansliet

~ Hemsida
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UPPROPS- OCH OMRÖSTNINSLISTA Datum:  180319  Sida 1 


ÄRENDE § 14 ÄRENDE § 16 TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 


NÄRVARANDE 


 
 


JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


 
JA NEJ 


 


Anderson Sven, Ordf M X   X   X   
Björk Lill, V ordf C X   X    X  
Lifvenhage Ann-Sofie, Led M X   X   X   
Jerneborg Glimne Ingrid, Led M X   X   X   
Jarl Kim, Led M X § 17 Kurt Cedergren X   X   
Norström Anders, Led M X   X   X   
Ekengren Sibylle, Led M X   X   X   
Braathen Gustavsson Karin, Led M X   X   X   
Eldros Mattias, Led M X   X   X   
Glimne Dan, Led M X   X   X   
Rocklind Johan, Led S X   X   X   
Lundin Linda, Led S  X Berndt Ullström X   X   
Gustafsson Michael, Led S X   X   X   
Norling Blomgren Yvonne, Led S X   X   X   
Hammarlund Jesper, Led S  X Annette Furå X   X   
Eriksson Annika, Led S X   x   X   
Nilsson Maria, Led  S  X  -------------------------------------- ---- ----  ---- -----  
Sandqvist Roger, Led S  X  -------------------------------------- ---- ----  ----- -----  
Johansson Inger, Led S X   X   X   
Werner Carl, Led MP X    X   X  
Landin Kerstin, Led MP X    X   X  
Skyllberg Eva, Led MP  X  ------------------------------------- ----- ------  ------ -----  
Kiander Marja, Led MP  X  ------------------------------------- ----- ------  ------ -----  
Ekstrand Håkan, Led C X   X   X   
Fredriksson Inga-Lill, Led C X   X   X   
Granqvist Erik, Led C X   X   X   
Staaf Lena, Led V X   X    X  
Simme Anders, Led V X   X    X  
Kinberg Sarah, Led L X   X   X   
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ÄRENDE § 14 ÄRENDE § 16 TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 


NÄRVARANDE 


 
 


JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


 
JA NEJ 


 


Ehrenhorn Göran, Led SD  X  --------------------------------- ----- -----  ----- -------  
Allstadius, Lars, Led SD  X Christian Tomtlund x   x   
Eklund Bo, Ers Ersättare    M  X        
Cedergren Kurt, Ers Ersättare    M X         
Beskow Per, Ers Ersättare    M X         
Gustavsson Thomas, Ers Ersättare    M X         
Nilsson, Åke, Ers                                              Ersättare     M  X        
Ullström Berndt, Ers Ersättare    S X         
Alwert Therese, Ers Ersättare    S  X        
Welvestam Joakim, Ers Ersättare    S  X        
Schirén Mikael, Ers                                             Ersättare    S  X        
Furå, Anette, Ers                                                Ersättare    S X         
Louwerens Gunilla, Ers                                      Ersättare    MP  X        
Kammargården Sofi, Ers Ersättare    MP  X        
Klasson Mats, Ers Ersättare    C X         
Klasson Mari, Ers Ersättare    C  X        
Åberg Benny, Ers Ersättare    V X         
Vestblom Sven, Ers Ersättare    V  X        
Grenthe Kerstin, Ers Ersättare    L X         
Agnsjö Elin, Ers Ersättare    L  X        
Tomtlund Christian, Ers Ersättare    SD X         
Vakant, Ers Ersättare    SD          


 








 


 





