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Dnr KS/2017:90

Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens
förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag
som inte har beretts färdigt.
Sammanfattning
Det finns idag inga obesvarade motioner eller medborgarförslag som är
äldre än ett år.
Under aktuell tidsperiod har tolv medborgarförslaget behandlats.
Beslutsunderlag
Missiv, 2017-08-30
Tjänsteskrivelse, 2017-08-30
Obesvarade motioner och medborgarförslag i september 2017.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns.
___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2017-08-24

KS/2017:90

Handläggare

Carina Stolt
Tfn 0142-851 11

Kommunfullmäktige

Obesvarade motioner och medborgarförslag i september 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.
Under den aktuella tidsperioden har tolv medborgarförslag behandlats.
Obesvarade motioner i september 2017 som är äldre än ett år
Det finns idag inga obesvarade motioner som är äldre än ett år.
Obesvarade medborgarförslag i september 2017 som är äldre än ett år
Det finns idag inga obesvarade medborgarförslag som är äldre än ett år.
Nämndernas beslut angående medborgarförslag från april 2017 till och
med september 2017
Kontorsstolar till biblioteket
Dnr KS/2016:377

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
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Datum

Diarienummer

Kultur- och fritidsnämnden avslog 30 januari 2017 i § 1 förslaget med att det
finns stolar som har tillräcklig kvalitét för ändamålet och att stolar anpassade
för särskilda behov finns att låna.
Bilpool för kommunens personbilar
Dnr KS/2016:87
Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 2017-04-19 § 87 med att det
vid nästa upphandling ska utredas om delar av kommunens bilpool kan ingå i
en köpt tjänst med en privat aktör.
Byggande av växthus vid Lundbybadet
Dnr KS/2016:18
Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 2017-05-10 § 113 med att
frågan om stadsnära odling bör hanteras av medborgare själva på lämpliga
platser där allmänheten kan ha fritt tillträde och att Lundbybadet är en relativt
modern badanläggning med ett välbyggt värmeåtervinningssystem och
därmed ett begränsat utsläpp av värme.
Växthus vid Sörby kraftvärmeverk
Dnr KS/2016:357
Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 2017-05-10 § 114 med att
kommunen inte har för avsikt att bygga växthus för närodlat på egen hand
men ser positivt på frågan om någon aktör är intresserad av att starta en sådan
verksamhet.
Filmning i hörsalen
Dnr KS/2014:552
Kommunstyrelsen beviljade medborgarförslaget 2017-05-10 § 115 och
kommer att finansiera uppsättning av kameror för inspelning i hörsalen.
Kaféet i gästisparken
Dnr KS/2016:210
Kaféet i gästisparken kommer att bemannas av omsorgs- och socialnämndens
avdelning för arbete och integration varför medborgarförslaget beviljas.
Familje- och friskvårdscentral i Måndalen
Dnr KS/2016:239
Medborgarförslaget besvarades av kommunstyrelsen 2017-05-24 § 127 med
att förslaget kommer vara en del när man gör en långsiktig planering av
Mjölby kommuns aktivitetsplatser.
Telefonkiosken i Skänninge till en bokkiosk
Dnr KS/2017:40
Kommunstyrelsen biföll medborgarförslaget 2017-06-14 § 140 med att
kultur- och fritidsnämnden får ett uppdrag att göra om kiosken till en
bokkiosk samt att ansvara för driften.
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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
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Datum

Diarienummer

Hargsjön
Dnr KS/2016:267
Miljönämnden avslog medborgarförslaget 2017-06-15 § 44 att omfattande
åtgärder inte kan genomföras för närvarande. Enklare åtgärder i form av
klippning av vass kan vidtas av fastighetsägare efter samråd med
miljönämnden.
Fibernät
Dnr KS/2016:288
Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 2017-06-14 § 141 med
hänvisning till att kommunen kan stötta med medfinansiering till en förening
som startar projekt om att bygga fibernät.
Hundrastgård i Mantorp
Dnr KS/2016:153
Tekniska nämnden beslutade 2017-06-20 § 73 att bifalla medborgarförslaget
med att ta fram ett kostnadsförslag och lämplig plats för en hundrastgård i
Mantorp.
Ställplatser för husbilar
Dnr KS/2016:184
Medborgarförslaget avslogs 2017-06-20 § 72 med att det idag finns privata
ställplatser på ett flertal ställen i kommunen.
Skräpplockardag
Dnr KS/2017:157
Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 2017-08-30 § 92 att Mjölby
kommun ska införa en skräpplockardag då de bedömde att det organisatoriskt
inte var möjligt. För att anmäla behov av städning i publika miljöer hänvisas
till den felanmälansfunktion som finns på kommunens hemsida och som
mobilapp.
Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Stolt
Kommunsekreterare
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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
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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2017-08-30

KS/2017:90

Handläggare

Carina Stolt
Tfn 0142-851 11

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Obesvarade motioner och medborgarförslag i september
2017 - missiv
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens
förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner och
medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Sammanfattning
Det finns idag inga obesvarade motioner eller medborgarförslag som
är äldre än ett år.
Under aktuell tidsperiod har tolv medborgarförslaget behandlats.
Beslutsunderlag
Obesvarade motioner och medborgarförslag i september 2017,
tjänsteskrivelse och missiv daterade 2017-08-30
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

