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Dnr KS/2018:114

Uppföljning av beviljade medborgarförslag och motioner
Bakgrund
Kommunen har löpande behandlat medborgarförslag. De obesvarade medborgarförslagen ska följas upp årligen. En uppföljning behöver även ske av de
medborgarförslag som har beviljats men där verkställigheten sker på sikt.
Sammanfattning
Under 2015 och 2016 har 28 medborgarförslag beviljats helt eller delvis.
Beslutsunderlag
Uppföljning av beviljade medborgarförslag 2015-2016
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet.

___
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Akten
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Utdragsbestyrkande
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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2018-05-09

KS/2018:114

Handläggare

Carina Stolt
Tfn 0142-851 11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppföljning av beviljade medborgarförslag för 2015 och
2016
Bakgrund
Kommunen har löpande behandlat medborgarförslag. De obesvarade
medbor-garförslagen ska följas upp årligen. En uppföljning behöver även
ske av de medborgarförslag som har beviljats men där verkställigheten sker
på sikt.
Sammanfattning
Under 2015 och 2016 har 28 medborgarförslag beviljats helt eller delvis.
Beslutsunderlag
Uppföljning av beviljade medborgarförslag 2015-2016
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

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
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Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning
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KS/2018:114

Handläggare

Carina Stolt
Tfn 0142-851 11

Kommunstyrelsen

Uppföljning av beviljade medborgarförslag 2015 - 2016
Bakgrund
Kommunen har löpande behandlat medborgarförslag. De obesvarade
medborgarförslagen ska följas upp årligen. En uppföljning behöver även ske av
de medborgarförslag som har beviljats men där verkställigheten sker på sikt.

Sammanfattning
Under 2015 och 2016 har 28 medborgarförslag beviljats helt eller delvis och
redovisas i sammanställningen nedan.
Medborgarförslag som har beviljats under 2015
Motorsportanläggning
Diarienummer KS/ 2015:4
Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 7 oktober 2015 med att
föreningen Hjärtat i Mantorp samordnar en diskussion i frågan.
Utomhusgym i Mantorp
Diarienummer KS/2015:237
Tekniska nämnden beslutade 26 november 2015 § 132 att medborgarförslaget är
besvarat med att det pågår planering för att anlägga en aktivitetspark i Mantorp
som bland annat innehåller ett utegym.
Utegym invigdes under hösten 2016.
Bullerskydd
Diarienummer KS/2015:367
Miljönämnden beslutade 17 december 2015 § 132 att överlämna
medborgarförslaget till Trafikverket för fortsatt utredning och handläggning.
Frågan är överlämnad till Trafikverket
Permanent gångbro över Svartån som förbinder Östra Eldslösa och Sörby
Diarienummer KS/2014:477
Medborgarförslaget besvarades i kommunstyrelsen 20 maj 2015 med att
anläggning av en gångbro ska utredas inom Svartåstrandprojektet.
Inte aktuellt just nu men kommer framöver behandlas i översiktsplanen.
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Översyn av stadsmiljön utmed Svartån
Diarienummer KS/2014:531
Kommunstyrelsen fattade beslut 20 maj 2015 att avslå den del som avser
fontänen, men samtidigt uppdra till tekniska nämnden att se över ljudnivån och
driftstider. När det gäller frågan om belysning vid gångvägen är det inplanerat i
projektet men ännu ej tidssatt.
Service- och teknikförvaltningen har reglerat tiden på fontänen. Belysningen är
på plats
Utveckling Bjälbotullsområdet
Diarienummer KS/2015:27
Tekniska nämnden besvarade medborgarförslaget 18 juni 2015 med att serviceoch teknikförvaltningen ska göra iordning området under 2015 och 2016.
Service- och teknikförvaltningen har gjort i ordning området i etapper. De har
röjt sly, städat, renoverat spänger, klippt mera gräs och renoverat grillplatsen
under 2016.
Skolväg till Blåklintsskolan
Diarienummer KS/2015:105
Tekniska nämnden besvarade medborgarförslaget 18 juni 2015 med att
hastighetsomskyltning kommer att ske under året samt att någon form av
hastighetsdämpande kommer att ske, dock tidigast 2016.
Farthinder har anlagts på Stjärngatan under 2016/2017 hastighetsomskyltningen
är i slutfasen och blir klar under 2018.
Asfaltsplanen på Västra Lund i Skänninge
Diarienummer KS/2014:48
Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 11 mars 2015 med att en
utredning ska ske om var en central asfaltsplan ska placeras i Skänninge.
Ny asfaltsplan håller på att byggas vid Bjälbotullskolan
Passagen Magasinsvägen – Häradsvägen
Diarienummer KS/2014:260
Kommunstyrelsen besvara medborgarförslaget 11 mars 2015 med att kommunen
ska kontakta aktuella fastighetsägare för att tydliggöra gång/cykelstråket i
planområdets östra del.
Inne på Bostadsbolagets mark och de kontaktades i samband med
handläggningen av medborgarförslaget handlades.
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Medborgarförslag som har beviljats under 2016
Bygg hyresrätter/bostadsrätter i Skänninge
Diarienummer KS/2015:144
Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 20 januari 2016 § 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.
Den fördjupade översiktsplanen för Skänninge antogs 2016-04-26 § 35.
Bostadsbolaget meddelar att planer finns för området men det är på längre sikt.
Museibyggnaderna i Skänninge
Diarienummer 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 20 januari 2016 § 13.
Bidrag har sökts och är beviljat. Planeras att utföras under 2018- 2019
Cykelväg förbi Grönlund
Diarienummer KS/2015:368
Tekniska nämnden 28 januari 2016 § 3 bifaller medborgarförslaget med att
projektet finns inplanerat i investeringsbudgeten och kommer att påbörjas under
2016.
Cykelvägen byggdes klar under 2016.
Säkrare skolväg vid Egebyskolan
Diarienummer KS/2015:393
Vid tekniska nämndens möte 28 januari 2016 § 4 beslutades att göra en
trafikutredning av passagen över Vetagatan samt att genomföra en gallring av
framförallt undervegetationen i området. Medborgarförslaget är därmed
besvarat.
Gång- och cykelpassagen över Vetagatan byggdes om 2017 och är klar
Belysning vid hundrastgård
Diarienummer 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 25
februari 2016.
Belysning är anlagd på platsen 2016/ 2017 och fungerar bra.
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Belysning i Väderstad
Diarienummer KS/2015:360
Medborgarförslaget bifölls av tekniska nämnden 25 februari 2016 § 19 med att
kompletterande belysning är med bland prioriterade åtgärder de kommande
åren.
Komplettering av belysningen har gjorts på gång- och cykelvägar samt vid en
lekplats under 2016/ 2017
Förändring av inpassage till ishallen
Diarienummer KS/2016:14
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att det inte finns ett ekonomiskt utrymme
för närvarande men att en ombyggnad ska tas med i framtida planering enligt
beslut 29 mars 2016 § 11.

I investeringsplanen för år 2019 finns 800 tkr reserverat för
upprustningsdelen. Kostnad för ny entré uppskattas till ca. 900 tkr. Totalt
investering således 1 700 tkr.”
Säkrare gång- och cykelväg
Diarienummer KS/2015:206
Tekniska nämnden fattade beslut 25 augusti 2016 § 94 att genomföra ytterligare
trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder på övergångsstället Svarvaregatan men att
avslå medborgarförslaget i den delen som avsåg övergångsställe på Dag
Hammarskjölds gata.
Övergångsstället på Svarvaregatan har blivit trafiksäkrare genom avsmalningar
och förbättrad belysning. Arbetet påbörjades under hösten 2017 och har nu
avslutats under våren 2018.
Skötsel av skogsmark
Diarienummer KS/2016:77
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget 25 augusti 2016 § 93 med att en
naturvårdande skötsel bedrivs i området vilket medger viss begränsad gallring.
Frisbeegolfbana
Diarienummer KS/2016:236
En frisbeegolfbana har anlagts vid Kungshögaskolan i Mjölby och utvärdering
behöver göras innan beslut om eventuella ytterligare banor planeras enligt beslut
från kultur- och fritidsnämnden 12 december 2016 § 55.
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Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för närvarande tillsammans med Serviceoch teknikförvaltningen på att upprätta en långtidsplan över lämpliga
aktivitetsplatser runtom i kommunen. Planen är tänkt kartlägga vilka platser i
kommunens som anses lämpliga, vilken aktivitet och typ av utrustning som kan
locka såväl barn- och ungdomar som vuxna till hälsofrämjande aktiviteter.
Medborgarförslaget tas med i ovan nämnda planering som ett gott exempel på
val av plats och aktivitet och beräknas finnas med i budget 2018 och 2020.
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