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Dnr KS/2018:93

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning två
gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, som inte har beretts
färdigt.
Sammanfattning
Under den redovisade perioden har tio medborgarförslag behandlats. Ett
medborgarförslag har varit aktuellt mer än ett år och avser möjligheten att som
privatperson boka bilar ur kommunens bilpool under kvällar och helger då
kommunens personal inte använder dessa bilar.
Beslutsunderlag
Obesvarade motioner och medborgarförslag, tjänsteskrivelse 2018-09-24
Obesvarade medborgarförslag, missiv daterad 2018-09-26
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

___
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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2018-09-26

KS/2018:93

Handläggare

Carina Stolt
Tfn 0142-851 11

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Obesvarade och besvarade medborgarförslag i
september 2018
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens
förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag,
som inte har beretts färdigt.
Sammanfattning
Under den redovisade perioden har tolv medborgarförslag behandlats. Ett
medborgarförslag har varit aktuellt mer än ett år och avser möjligheten att
som privatperson boka bilar ur kommunens bilpool under kvällar och
helger då kommunens personal inte använder dessa bilar.
Beslutsunderlag
Obesvarade motioner och medborgarförslag, tjänsteskrivelse 2018-09-24
Obesvarade medborgarförslag, missiv daterad 2018-09-26
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
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Redovisningen godkänns

Kommunstyrelsens förvaltning

CarinaBrofeldt
Biträdande kommundirektör

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY
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Burensköldsvägen 11-13
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0142 - 850 00
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0142-851 20

Internetadress
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www.mjolby.se
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Handläggare

Carina Stolt
Tel. 0142-85111

Obesvarade motioner och medborgarförslag
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 35 § 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 september 2018 som är äldre än ett år
Det finns idag inga obesvarade motioner som är äldre än ett år idag.
Obesvarade medborgarförslag i mars 2018 som är äldre än ett år
Bilpool i Mjölby är ett medborgarförslag som ankom till kommunen
2017-07-31 och överlämnades till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige
§ 93 2017-08-29. I kommunen pågår ett arbete med att ta fram en resepolicy
och i samband med det arbetet diskuteras även användningen av
kommunens bilar. Kommunstyrelsens förvaltning har i det arbetet valt att
avvakta den planering innan svar till förslagsställaren har kunnat lämnas.
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Nämndernas beslut angående medborgarförslag från april 2018 till och med
september 2018
Sammanfattningsvis har tolv medborgarförslag hanterats under den aktuella
perioden.
Förlängning av parkering
Dnr KS/2017:306
Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 2018-06-20 § 91 med att den
förslagna platsen var privat mark och kommunen har därmed inte rådighet
över marken. Befintliga möjligheter till parkering behövs då det i dagsläget
inte finns alternativa parkeringsmöjligheter.
Ombyggnation av Sångarledens trottoar till gång- och cykelväg
KS/2017:305
Den 20 juni 2018 avslog tekniska nämnden § 92 medborgarförslaget med att
åtgärden inte kan genomföras i dagsläget men att de ändå tar med sig
förslaget till kommande planering.
Bänkar utmed gång- och cykelvägen mellan Olofstorp och Depot i Mantorp
KS/2017:236
Tekniska nämnden beviljade medborgarförslaget 2018-06-20 § 93 med att
bänkar ska placeras ut på Västerlösavägen och längs med cykelvägen mellan
Olofstorp och Depot.
Fritt fiske mellan broarna i Mjölby centrum
KS/2017:363
Den 31:e maj beslutade tekniska nämnden att bevilja medborgarförslaget
under § 75 med att fritt fiske får ske mellan Burensköldsbron och bron på
Kungsvägen med handredskap samt att frågan skulle utredas vidare.
Utbyggnad av cykelväg mellan Mantorp och Sjögestad
KS/2017:309
Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 7 mars 2018 § 45 med att
Mjölby avser att bygga en gång- och cykelväg till Sjögestad motell.
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Belysning av återvinningsstationen vid Preem macken i Skänninge
KS/2017:89
Tekniska nämnden beslutade 2018-03-21 § 45 att avslå medborgarförslaget
med att ansvaret ligger på förpackningsindustrin.
Lekpark Lundby
KS/2017:160
Tekniska nämnden svarade på medborgarförslaget 2018-04-26 § 55 med att
klottersanering ska åtgärdas inom ett dygn, fotbollsmål finns i området och
önskemålen om en utökning av lekplatsen ska tas med i den fortsatta
planeringen men avslås för närvarande.
Mittlinje på cykelväg mellan Mjölby och Mantorp
KS/2017:148
Den 26 april 2018 § 68 beslutade tekniska nämnden att bevilja
medborgarförslaget att måla vägmarkeringar på cykelvägen mellan MjölbyMantorp.
Cykelväg längs med Riksvägen i Mantorp
KS/2017:250
Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 2018-05-31, § 74 med
hänvisning till att det finns alternativa färdvägar som kan användas för gång
och cykeltrafik.
Samordning av hedersrelaterade frågor
KS/2017:316
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-15 § 161 att ge ett uppdrag till den
kommungemensamma gruppen som arbetar med handlingsplanen mot
våldsbejakande extremism att även komplettera med en plan för att
samordna hedersrelaterade frågor.
Farthinder i Skänninge
KS/2018:154
Tekniska nämnden beslutade 2018-08-30 § 112 att avslå medborgarförslaget
med att trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts genom att separera gångare
och cyklister från motorfordon och samtidigt minskat den befintliga
körbanebredden.

Postadress

Besöksadress

Telefon

www.mjolby.se

Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Stadshuset
Burensköldsvägen 11-13

0142-850 00
Telefax
0142-851 20

mjolbykommun@mjolby.se

Organisationsnumme
r
212000-0480

Rapport
Datum
2018-09-24

4 (4)
Diarienummer
KS/2018/93

Cykelväg mellan Skänninge och Mantorp
KS/2018:98
Medborgarförslaget avslogs 2018-08-30 § 113 av tekniska nämnden med att
den inte är prioriterad i Östergötlands cykelplan.
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