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Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2016-08-24

KS/2016:25

Handläggare

Carina Stolt
Tfn 0142-851 11

Kommunstyrelsen

Obesvarade motioner och medborgarförslag september 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 september 2016 som är äldre än ett år
Motionen om Integrerad beroendemottagning i västra länsdelen är ställd av
Monika Gideskog (M) och Irene Karlsson (M) och lämnades in 2015-04-15.
Omsorgs- och socialnämnden har lämnat ett yttrande till kommunstyrelsen som
bereder motionen 2016-08-31.
Obesvarade medborgarförslag i september 2016 som är äldre än ett år
Medborgarförslaget att videoupptagning av kommunfullmäktiges möten
lämnades in till kommunen 2014-12-01 och är under handläggning.
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Nämndernas beslut angående medborgarförslag från april 2016 till och
med september 2016
Skatepark i Väderstad
Dnr KS/2015:361
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att avslå medborgarförslaget 2016-03-29
§ 10, då det inte finns några medel tillgängliga.
Förändring av inpassage till ishallen
Dnr KS/2016:14
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att det inte finns ett ekonomiskt utrymme
för närvarande men att en ombyggnad ska tas med framtida planering enligt
beslut 2016-03-29 § 11.
Gratis broddar till medborgare över 65 år
Dnr KS/2016:9
Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 2016-06-01 § 113 med
hänvisning till att det inte innefattas i det kommunala ansvaret.
Digitalt servicekontor
Dnr KS/2015:261
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget 2016-06-01 § 112 med att det
idag finns service via biblioteket och medborgarservice till kommunens
medborgare som bedöms som tillräcklig.
Säkrare gång- och cykelväg
Dnr KS/2015:206
Tekniska nämnden fattade beslut 2016-08-25 § 94 att genomföra ytterligare
trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder på övergångsstället Svarvaregatan men att
avslå medborgarförslaget i den delen som avsåg övergångsställe på Dag
Hammarskjölds gata.
Skötsel av skogsmark
Dnr KS/2016:77
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget 2016-08-25 § 93 med att en
naturvårdande skötsel bedrivs i området vilket medger viss begränsad gallring.
Under denna tidsperiod har kommunfullmäktige beslutat att inte hantera två
frågor.
Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Stolt
Kommunsekreterare
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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2016-08-25

KS/2016:25

Handläggare

Carina Stolt
Tfn 0142-851 11

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Obesvarade motioner och medborgaförslag i september
2016
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 en obesvarad motion som är äldre än ett år och handlar
om en integrerad beroendemottagning i västra länsdelen. Den
behandlas av kommunstyrelsen 2016-08-31.
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 april 2016 till augusti 2016 har åtta
medborgarförslag beretts och beslutats.
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige
att godkänna redovisningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef
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