
















































































Sammanträdesprotokoll I 2017-12-18 I Södertälje kommun I Kommunfullmäktige 

§ 232 "Bygg en biogasanläggning Södertälje" -
medborgarförslag

Bil A:184, Dnr: KS 17/312 

Sammanfattning av ärendet 

N.N. har inlämnat medborgarförslag, där det föreslås att en biogasanläggning 

ska byggas i Södertälje. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 

N.N. 

Tekniska nämnden 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-12-22 

41 (59) 



Sammanträdesprotokoll I 2017-12-18 I Södertälje kommun I Kommunfullmäktige 42 (59) 

§ 233 "Bygg nya och stora bostäder" -

medborgarförslag

Bil A:185, Dnr: KS 17/315 

Sammanfattning av ärendet 

N.N. har inlämnat medborgarförslag, där det föreslås att det ska byggas nya och stora bostäder. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 

N.N. 

Stads byggnadsnämnden 

Akten 

Justerandes signum ffe- Anslagsdatum 

2017-12-22 

Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll I 2017-12-18 I Södertälje kommun I Kommunfullmäktige 

§ 234 "Bygg fler bostäder för de nyanlända" -
medborgarförslag

Bil A:186, Dnr: KS 17/316 

Sammanfattning av ärendet 

N.N. har inlämnat medborgarförslag, där det föreslås att det ska byggas fler bostäder för 

de nyanlända. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till stads byggnadsnämnden för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 

N.N. 

Stads byggnadsnämnden 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-12-22 

43 (59) 



Sammanträdesprotokoll I 2017-12-18 I Södertälje kommun I Kommunfullmäktige 

§ 235 "Det behövs fler bostäder i Södertälje" -
medborgarförslag

Bil A:87, Dnr: KS 17/317 

Sammanfattning av ärendet 

N.N. har inlämnat medborgarförslag, där det föreslås fler bostäder i Södertälje. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 

N.N.

Stads byggnadsnämnden 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-12-22 

44 (59) 



Sammanträdesprotokoll I 2017-12-18 I Södertälje kommun I Kommunfullmäktige 45 (59) 

§ 236 "Bygg fler bostäder för att säkra framtiden"
- medborgarförslag

BilA:188,Dnr:KS 17/318 

Sammanfattning av ärendet 

N.N. har inlämnat medborgarförslag, där det föreslås att det ska byggas fler bostäder för att 
säkra framtiden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 

PN.N.

Stads byggnadsnämnden 

Akten 

Justerandes signum �A Anslagsdatum 

� 2017-12-22 
Utdragsbestyrkande 
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§ 237 "Bättre planering för var immigranter ska
bo" - medborgarförslag

Bil A:189, Dnr: KS 17/319 

Sammanfattning av ärendet 

N.N. har inlämnat medborgarförslag, där det föreslås bättre planering för var immigranter 

ska bo. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 

N.N.

Kommunstyrelsen 

Akten 

Justerandes signum � Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-12-22 



Sammanträdesprotokoll I 2017-12-18 I Södertälje kommun I Kommunfullmäktige 47 (59) 

§ 238 "Ha välplanerade strukturer för var de
nyanlända ska bo" - medborgarförslag

Bil A:190, Dnr: KS 17/320 

Sammanfattning av ärendet 

N.N. har inlämnat medborgarförslag, där det föreslås välplanerade strukturer för var de 

nyanlända ska bo. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 

N.N.

Kommunstyrelsen 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-12-22 



Sammanträdesprotokoll I 2017-12-18 I Södertälje kommun I Kommunfullmäktige 48 (59) 

§ 239 "Gör större satsning på bibliotek i Södertälje 
kommun" - medborgarförslag

BilA:191, Dnr: KS 17/321 

Sammanfattning av ärendet 

N.N. har inlämnat medborgarförslag, där det föreslås att större satsningar görs på bibliotek 

i Södertälje kommun för att underlätta studier. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 

N.N.

Kultur- och fritidsnämnden 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-12-22 

Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll I 2017-12-18 I Södertälje kommun I Kommunfullmäktige 49 (59) 

§ 240 "Satsa på aktiviteter på fritidsgårdar, bygg
fler fritidsgårdar" - medborgarförslag

Bil A: 192, Dnr: KS 17 /322 

Sammanfattning av ärendet 

N.N. har inlämnat medborgarförslag, där det föreslås att det ska satsas på aktiviteter på 

fritidsgårdar och att fler fritidsgårdar ska byggas. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 

N.N. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Akten 

Justerandes signum k Anslagsdatum 

2017-12-22 

Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll I 2017-12-18 I Södertälje kommun I Kommunfullmäktige 50 (59) 

§ 241 "Ordna fler events för Södertäljes
ungdomar" - medborgarförslag

Bil A: 193, Dnr: KS 17 /323 

Sammanfattning av ärendet 

N.N. har inlämnat medborgarförslag, där det föreslås att det ska ordnas fler events för 

Södertäljes ungdomar. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 

N.N.

Kultur- och fritidsnämnden 

Akten 

Justerandes signum k Anslagsdatum 

2017-12-22 

Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll I 2017-12-18 I Södertälje kommun I Kommunfullmäktige 51 (59) 

§ 242 "Rusta upp områden i behov för att minska 
utanförskapet" - medborgarförslag

Bil A: 194, Dnr: KS 17 /324 

Sammanfattning av ärendet 

N.N. har inlämnat medborgarförslag, där det föreslås att områden i behov ska rustas upp för att 

minska utanförskapet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 

N.N. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Akten 

Justerandes signum � Anslagsdatum 

2017-12-22 

Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll I 2017-12-18 I Södertälje kommun I Kommunfullmäktige 52 (59) 

§ 243 "Undervisa mer om hållbarhet i skolorna" -
medborgarförslag

Bil A:195, Dnr: KS 17/325 

Sammanfattning av ärendet 

N.N. har inlämnat medborgarförslag, där det föreslås att det ska undervisas mer om hållbarhet 

i skolorna. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till utbildningsnämnden för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 

N.N.

Utbildningsnämnden 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-12-22 



Sammanträdesprotokoll I 2017-12-18 I Södertälje kommun I Kommunfullmäktige 53 (59) 

§ 244 "Grusåsen behöver en återvinningsstation" -
medborgarförslag

Bil A: 196, Dnr: KS 17 /335 

Sammanfattning av ärendet 

N.N. har inlämnat medborgarförslag, där det föreslås en återvinnings station till Grusåsen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 

N.N.

Tekniska nämnden 

Akten 

Justerandes signum An slagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-12-22 



Sammanträdesprotokoll I 2017-12-18 I Södertälje kommun I Kommunfullmäktige 54 (59) 

§ 245 "Informera om hur lång tid det tar för olika 
material att brytas ner" - medborgarförslag

Bil A:197, Dnr: KS 17/339 

Sammanfattning av ärendet 

N.N. har inlämnat medborgarförslag, där det föreslås att det ska informeras om hur lång tid det 

tar för olika material att brytas ner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 

N.N.

Tekniska nämnden 

Akten 

Justerandes signum 

,,,kcclc 
An slagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-12-22 














