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KS/2016:25

Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2016
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens
förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag,
som inte har beretts färdigt.
Det finns idag inga obesvarade motioner som är äldre än ett år i mars 2016.
När det gäller medborgarförslag finns det ett obesvarat som är äldre än ett år
som avser videoupptagning av kommunfullmäktiges möten. Förslaget
ankom till kommunen 2014-12-01 är under handläggning.
Under tidsperioden oktober 2015 till mars 2016 har 23 medborgarförslag
beretts och beslutats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att godkänna redovisningen
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Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2016-01-20

KS/2016:25

Handläggare

Carina Stolt
Tfn 0142-851 11

Kommunstyrelsen

Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2016
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 2016 som är äldre än ett år
2014:380
Obesvarade medborgarförslag mars 2016 som är äldre än ett år
Medborgarförslaget att videoupptagning av kommunfullmäktiges möten
lämnades in till kommunen 2014-12-01 och är under handläggning.
Nämndernas beslut angående medborgarförslag från oktober 2015 till och
med mars 2016
Datorhjälp till äldre seniorer
Dnr KS/2014:588, KS/2015:82
Medborgarförslaget avslogs 2015-09-02 § 180 av kommunstyrelsen.
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Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller individuell IT-handledning vid
biblioteket vilket riktar sig till alla medborgare.
Motorsportanläggning
Dnr KS/ 2015:4
Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 2015-10-07 med att
föreningen Hjärtat i Mantorp samordnar en diskussion i frågan.
Scen med tak nere i Gamla Skänninge
Dnr KS/2014:569
Det föreslagna området är i detaljplanen markerad som mark som inte får
bebyggas med hänsyn till stora kulturvärden i området. Kommunstyrelsen
avslog medborgarförslaget 2015-10-07 § 220
Utebio
Dnr KS/2014:571
Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 2015-10-07 § 221 med
hänvisning till att kostnaden bedöms för stor kopplat till osäkra effekter och
resultat.
Frukt i skolan
Dnr KS/2015:297
Utbildningsnämnden avslog medborgarförslaget 2015-11-30 § 108 med att
fullgod kost serveras redan idag på skolor och fritidshem.
Aktivitetsparker i Mjölby och Skänninge
Dnr KS/2015:109
Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 2015-12-09 § 286 med
hänvisning till det för närvarande inte är aktuellt att bygga fler aktivitetsparker.
Det finns idag en i Mjölby samt ytterligare en är under planering i Mantorp.
Utomhusgym i Mantorp
Dnr KS/2015:237
Tekniska nämnden beslutade 2015-11-26 § 132 att medborgarförslaget är
besvarat med att det pågår planering för att anlägga en aktivitetspark i Mantorp
som bland annat innehåller ett utegym.
Parkeringsplats Mikael Hackes Plan
Dnr KS/2015:245
Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 2015-11-26 § 133 med att en
utökning av parkeringsplatser strider mot gällande detaljplan samt att det inte
är lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Anropsstyrd trafik till Sya
Dnr KS/2015:349
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget 2015-12-09 § 288.
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Fibernät på landsbygden
Dnr KS/2014:589
Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 2015-12-09 § 287 med att
den tidigare lösningen med att offentligt medfinansiera utbyggnad tillsammans
med länsstyrelsen ej längre är möjlig på grund av ändrat regelverk.
Bullerskydd
Dnr KS/2015:367
Miljönämnden beslutade 2015-12-17 § 132 att överlämna medborgarförslaget
till Trafikverket för fortsatt utredning och handläggning.
Bygg hyresrätter/bostadsrätter i Skänninge
Dnr KS/2015:144
Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 2016-01-20 § 12 med att
kommunen kan möjliggöra byggnation av bostäder genom översikts- och
detaljplaner. En fördjupad översiktplan för Skänninge har ställts ut med förslag
om framtida bebyggelse och markanvändning.
Museibyggnaderna i Skänninge
Dnr KS/2015:40
Tekniska nämnden har påbörjat ett samarbete med länsmuséet för att ta fram en
underhållsplan och påbörja ett underhållsarbete i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsen biföll medborgarförslaget 2016-01-20 § 13.
Ett aktivitetshus för alla
Dnr KS/2015:213
Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 2016-01-20 § 14 med hänvisning
till att en mötesplats för seniorer är prioriterat samt att det sker andra satsningar
till målgruppen barn- och ungdomar.
Cykelväg förbi Grönlund
Dnr KS/2015:368
Tekniska nämnden 2016-01-28 § 3 bifaller medborgarförslaget med att
projektet finns inplanerat i investeringsbudgeten och kommer att påbörjas
under 2016.
Säkrare skolväg vid Egebyskolan
Dnr KS/2015:393
Vid tekniska nämndens möte 2016-01-28 § 4 beslutades att göra en
trafikutredning av passagen över Vetagatan samt att genomföra en gallring av
framförallt undervegetationen i området. Medborgarförslaget är därmed
besvarat.
Musik från brunnslock
Dnr KS/2015:256
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Kultur- och fritidsnämnden avslog medborgarförslaget 2016-02-01 § 4 med att
det inte finns utrymme inom ramen för nämndens budget för ett genomförande.
Potatisskyltar
Dnr KS/2015:266
2016-02-25 § 20 avslog tekniska nämnden förslaget med att det kan verka
menligt på trafiksäkerheten samt att det inte bedöms motiverat att skylta upp
statyn.
Belysning vid hundrastgård
Dnr KS/2015:357
Medborgarförslaget bifölls delvis genom att belysning ska planeras in i
prioriteringsplanen för 2016 – 2017. Förslaget att anlägga en vattenkran vid
hundrastgården avslogs däremot vid tekniska nämndens sammanträde 2016-0225
§ 21.
Farthinder Lagmansgatan
Dnr KS/2015:164
Detaljplanen medger inte genomfartstrafik på Lagmansgatan och farthinder
kommer att kvarstå för att begränsa trafiken, enligt beslut i tekniska nämnden
2016-02-25, § 22, varför medborgarförslaget avslogs.
Skyltar Parkskolan
Dnr KS/2015:347
Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 2016-02-25 § 23 med att
befintliga skyltar ska nedmonteras då de saknar betydelse. Inga nya vägmärken
kommer att sättas upp istället.
Belysning i Väderstad
Dnr KS/2015:360
Medborgarförslaget bifölls av tekniska nämnden 2016-02-25 § 19 med att
kompletterande belysning är med bland prioriterade åtgärder de kommande
åren.
Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Stolt
Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsens förvaltning
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KS/2016:25

Handläggare

Carina Stolt
Tfn 0142-851 11

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2016
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens
förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner och
medborgarförslag, som inte har beretts färdigt.
Det finns idag inga obesvarade motioner som är äldre än ett år i mars
2016.
När det gäller medborgarförslag finns det ett obesvarat som är äldre än
ett år som avser videoupptagning av kommunfullmäktiges möten.
Förslaget ankom till kommunen 2014-12-01 och är under
handläggning.
Under tidsperioden oktober 2015 till mars 2016 har 23
medborgarförslag beretts och beslutats.
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige
att godkänna redovisningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef
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