Kommunfullmäktige

KALLELSE – KUNGÖRELSE

Sammanträde i kommunfullmäktige
Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 5 november 2018, kl. 19.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta
Gruppmöten

Majoriteten (S, M); kl. 18.00. Lokal, B-salen, Elektron.
Oppositionen (C, L,); kl. 18.00. Lokal, Frösjön/Lockvattnet Elektron.
Oppositionen (MP,V, Fi); kl. 18.00. Lokal, Misteln, Elektron.
Oppositionen (SD); kl. 18.00. Lokal, Björken, Elektron.
Förslag till justerare

Ordinarie: Johan Rocklind (S) och Gustav Edman (MP)
Ersättare: Camilla Lissner (L) och Christian Tomtlund (SD).
Tid och plats för justering

Onsdagen den 7 november 2018, kl. 16.00. Kommunledningskontoret, Västra
Storgatan 15, Gnesta
Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.
Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning
digitalt i kommunens reception och på medborgarkontoret.
Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Kommunfullmäktige

KALLELSE – KUNGÖRELSE

Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop
Val av justerare och tid för justering
Godkännande av dagordning
Allmänhetens frågestund
Information
Nr.

Diarienummer

Ärende

1

KS.2018.301

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2019-2022

2

KS.2018.183

Interpellation - Avgiften för Kulturskolans
aktiviteter

Sibylle Ekengren

Jenny Johansson

Ålderspresident

Sekreterare

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2018-10-05
KS.2018.301
Kommunfullmäktige

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2019-2022
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Välja xx till ordförande i kommunfullmäktige

2.

Välja xx till vice ordförande i kommunfullmäktige

3.

Välja 5 ledamöter till Valberedningen varav en är ordförande och
sammankallande.

4.

Välja en partiföreträdare/gruppledare för varje parti.

Ärendebeskrivning
Ålderspresidenten i kommunfullmäktige, dvs den ledamot som suttit längst
mandatperioder inleder sammanträdet och är ordförande under de två första
punkterna.
Ordförande och vice ordförande nomineras och väljs muntligen.
När kommunfullmäktiges presidium (ordförande och vice ordförande) valts
tillträder de sitt ordförandeskap på en gång.

Vänsterpartiet Gnesta

Interpellation
till Barn och utbildningsnämndens ordförande Annika Eriksson.
2015 lämnade Vänsterpartiet Gnesta en motion med följande innehåll:
”Tillgången till kulturen är en av de stora klasskillnaderna i dag; den ger grunden i ett socialt kapital
som är en av de stora klasskillnaderna, handlar om att uppträda inför folk, ta för sig i sociala
sammanhang och ha socialt och kulturellt självförtroende. Det är en möjlighet till utveckling,
kreativitetet och bra självförtroendet. Den möjligheten ska inte avgöras av föräldrarnas tjocklek på
plånboken. Avgiften idag i Gnesta är 700 kr per termin. Har en familj flera barn så blir detta en
kostnad som inte alla har råd med.
Vi yrkar
• Att avgiften för kulturskolans aktiviteter begränsas till 300 kr per aktivitet och termin.”
Svaret på interpellationen blev att man ville avvakta om regeringen skulle skjuta till mer pengar till
Kulturskolan innan beslut fattas om sänkta avgifter.
Enligt den information vi har så har regeringen nu tillskjutit extra pengar till Kulturskolan och vår fråga
blir därför:

1) Avser kommunen att med hjälp av de extra statliga bidragen till Kulturskolan sänka avgifterna
och med hur mycket i så fall?
2) Om man inte avser att sänka avgifterna, vilket är i så fall skälet till detta?
3) Om man inte avser att sänka avgifterna, vad används i så fall pegarna till?

För Vänsterpartiet Gnesta den 10 maj 2018

Lena Staaf

