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KS/2017:90

Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning två
gånger varje år redovisa de motioner och medborgar-förslag, som inte har beretts
färdigt.

Sammanfattning
Idag finns inga motioner som är äldre än ett år och inte beretts färdigt.

Det finns däremot tre obesvarade medborgarförslag som är äldre än ett år. De tre
avser videoupptagning av kommunfullmäktiges möten, återanvändning av värme
från Lundbybadet samt ett förslag om en bilpool för kommunens personbilar.

Under tidsperioden september 2016 till mars 2017 har nio medborgar-förslag
beretts och beslutats

Beslutsunderlag
Obesvarade motioner och medborgarförslag, tjänsteskrivelse daterad 2017-03-07
Missiv daterad 2017-03-09

Arbetsutskottets förslag kommunstyrelsen
Redovisningen godkänns.
___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2017-03-09

KS/2017:90

Handläggare

Carina Stolt
Tfn 0142-851 11

Kommunfullmäktige

Obesvarade motioner och medborgarförslag i mars 2017
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens
förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, som inte har beretts färdigt.
Sammanfattning
Idag finns inga motioner som är äldre än ett år och inte beretts färdigt.
Det finns däremot tre obesvarade medborgarförslag som är äldre än ett
år. De tre avser videoupptagning av kommunfullmäktiges möten,
återanvändning av värme från Lundbybadet samt ett förslag om en
bilpool för kommunens personbilar.
Under tidsperioden september 2016 till mars 2017 har nio medborgarförslag beretts och beslutats
Beslutsunderlag
Obesvarade motioner och medborgarförslag, tjänsteskrivelse daterad
2017-03-07
Missiv daterad 2017-03-09
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

1(3)
Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2017-03-07

KS/2017:90

Handläggare

Carina Stolt
Tfn 0142-851 11

Kommunfullmäktige

Obesvarade motioner och medborgarförslag i mars 2017
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning
två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har
beretts färdigt.
Sammanfattning
Kommunallagens 5 kapitel 33 paragrafen handlar om beredningsfrist för
motioner och medborgarförslag. En motion eller ett medborgarförslag bör
beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom
denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller
medborgarförslaget från vidare handläggning.
I syfte att ge fullmäktige möjlighet till insyn i hur medborgarförslagsärendena
hanteras finns det även bestämmelser i kommunallagen om att
kommunfullmäktige ska informeras om vilka beslut som fattats med anledning
av
förslagen.
Obesvarade motioner i mars 2017 som är äldre än ett år
Det finns idag inga obesvarade motioner idag om är äldre än ett år.
Obesvarade medborgarförslag i mars 2017 som är äldre än ett år
Medborgarförslaget som föreslår videoupptagning av kommunfullmäktiges
möten lämnades in till kommunen i december 2014 och är under handläggning.
Ett försök genomfördes under våren 2016 i kommunfullmäktige vilket inte
uppfyllde de behov som politiken hade.
Återanvändning av värme från Lundbybadet är ett medborgarförslag som
ankom i januari 2016 och har ännu inte behandlats.
I mars 2016 fick kommunen ett medborgarförslaget som föreslog en bilpool för
kommunens personbilar. Förslaget är under beredning.
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Nämndernas beslut angående medborgarförslag från september 2016 till
och med mars 2017
Friskvårdsaktiviteter för seniorer
Dnr KS/2016:211
Kultur- och fritidsnämnden har efter samråd med omsorgs- och socialnämnden
beskrivit de aktiviteter som bedrivs idag samt vilka som är planerade varmed
medborgarförslaget anses besvarat. Beslutet fattades 2016-12-12 § 56.
Frisbeegolfbana
Dnr KS/2016:236
En frisbeegolfbana har anlagts vid Kungshögaskolan och utvärdering behöver
ske innan beslut om eventuella ytterligare banor planeras enligt beslut från
kultur- och fritidsnämnden 2016-12-12 § 55.
Toalett i Gästisparken
Dnr KS/2016:204
Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 2017-01-26 § 13 med
hänvisning till att det finns en toalettanläggning i närheten som kan täcka
behovet.
Farthinder på Eldslösaleden
Dnr KS/2016:287
Tekniska nämnden har 2017-01-26 § § 11 avslagit medborgarförslaget med
hänvisning till att Eldslösaleden är en ringled där framkomligheten för
motorfordon är prioriterad. Gång- och cykeltrafik är separerad från övrig trafik.
Farthinder vid Riddarängsvägen i Mantorp
Dnr KS/2016:270
Hastigheten har sänkts till 30 km/h på Riddarängsvägen och det har haft effekt
på den faktiska hastigheten. Trafikmätningar har också visat att trafikflödet har
ökat men inte i någon större omfattning varför Tekniska nämnden avslog
förslaget 2017-01-26 § 12.
Flytt av Gästisparkens scen till stadsparken
Dnr KS/2016:266
Tekniska nämnden behandlade förslaget 2016-02-23 § 25 och avslog med
hänvisning till att marken i stadsparken genomkorsas av VA-ledningar och ska
därför inte byggas över. Ytan för en scen är därför begränsad.
Turistväg förlängning Väderstad – Mantorp
Dnr KS/2016:145
Kommunstyrelsen ställer sig positiva till förslaget efter samråd med kultur- och
fritidsnämnden och tekniska nämnden. Förslaget kan dock inte genomföras
utan att Trafikverket som är väghållare av de flesta sträckningarna är delaktiga.
Kommunen behöver därför avvakta besked från Trafikverket, enligt beslut
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fattat 2017-03-08 § 46.
Multisportarena i Slomarp
Dnr KS/2016:199
Kommunstyrelsen behandlade medborgarförslaget 2017-03-08 § 44. De ställde
sig positiva till att kultur- och fritidsnämnden i samarbete med tekniska
nämnden tar med förslaget i sin långtidsplanering.
Multiarena i anslutning till Lagmansskolan
Dnr KS/2016:238
Vid kommunstyrelsens möte 2017-03-08 § 45 beslutades att bifalla förslaget.
Förslaget sammanfaller med en ombyggnation av skolgården. Aktiviteter som
kommer att kunna genomföras efter ombyggnationen motsvarar syftet hos
förslagställaren.
Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Stolt
Kommunsekreterare
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