Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-20

1 (1)

§ 81

Dnr KS/2019:84

Redovisning av besvarade medborgarförslag - till KF
Bakgrund
Två gånger varje år redovisas de medborgarförslag, som har beretts färdigt. Denna
redovisning avser perioden från oktober 2018 till och med mars 2019.
Sammanfattning
Under den redovisade perioden har 18 medborgarförslag hanterats. De två
medborgarförslag som bifölls avsåg förvaringsboxar för i första hand batterier till
elcyklar men även annan form av förvaring är möjlig samt byggande av lekpark på
Väderkvarnsbacken.
Under denna period avslogs tio av förslagen samt sex förslag besvarades.
Beslutsunderlag
Besvarade medborgarförslag, tjänsteskrivelse 2019-02-26
Besvarade medborgarförslag, missiv daterad 2019-02-26
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Besvarade medborgarförslag
Bakgrund
Två gånger varje år redovisas de medborgarförslag, som har beretts färdigt.
Denna redovisning avser perioden från oktober 2018 till och med mars 2019.
Sammanfattning
Under den redovisade perioden har 18 medborgarförslag hanterats. De två
medborgarförslag som bifölls avsåg förvaringsboxar för i första hand
batterier till elcyklar men även annan form av förvaring är möjlig samt
byggande av lekpark på Väderkvarnsbacken.
Under denna period avslogs tio av förslagen samt sex förslag besvarades.
Beslutsunderlag
Besvarade medborgarförslag, tjänsteskrivelse 2019-02-26
Besvarade medborgarförslag, missiv daterad 2019-02-26
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
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Handläggare
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Tel. 5111

Besvarade medborgarförslag
Bakgrund
Två gånger varje år redovisa de medborgarförslag, som har beretts färdigt.
Denna redovisning avser perioden från oktober 2018 till och med mars 2019.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis har 18 medborgarförslag hanterats under den aktuella
perioden. De två medborgarförslag som bifölls avsåg förvaringsboxar för i
första hand elcykelbatterier men även för annan form av förvaring kan vara
akutell samt byggande av lekpark på Väderkvarnsbacken.
Under denna period avslogs tio av förslagen samt sex förslag besvarades.
Nämndernas beslut angående medborgarförslag från oktober 2018 till och
med mars 2019
Julgran hembygdsgården
Dnr KS/2017:342
Tekniska nämnden avslog 2018-10-25 § 156 medborgarförslaget med att
ytterligare julgran med belysning är svårt att få tag på men att de ska se över
möjligheten till julbelysning på annat sätt.
Parkeringsdäck vid Kanikegatan
Dnr KS/2018:73
Medborgarförslaget avslogs 2018-12-20 § 187 av tekniska nämnden med
bedömningen att det inte finns behov av att bygga ut antalet
parkeringsplatser.
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Återvinningsstationen i Mantorp
Dnr KS/2018:90
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget 2018-11-29 § 172 med att
ansvaret för containrar och återvinningsstationerna ligger på förpackningsoch tidningsinsamlingen.
Kallbadhus vid Svartå strand
Dnr KS/2018:115
Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget 2018-11-28 § 258 med att ett
kallbadhus ska tas i beaktande vid byggande av en ny badplats vid Svartå
strand
Väderkvarnsbacken-lekpark
Dnr KS/2018:130
Den del av medborgarförslaget som avser byggandet av en lekpark beviljas
2018-10-25 § 157 och kommer att byggas under våren 2019.
Väderkvarnsbacken-kioskverksamhet
Dnr KS/2018:130
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-09-10 § 39 att avslå
medborgarförslaget med hänvisning till att kioskverksamhet har tidigare
prövats och kan motiveras på grund av för liten omsättning.
Utbyggnad av grundskolorna i Mjölby tätort
Dnr KS/2018:140
Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 2018-11-28 § 259 med att en
ny grundskola ska byggas vid Eldslösaområdet.
Badplats eller bryggor vid Svartån
Dnr KS/2018:190
Kultur- och fritidsnämnden avslog medborgarförslaget 2018-12-03 § 56 med
hänvisning till att tillgången på badplatser är väl tillgodosett.
Båtplatser i Svartån
Dnr KS/2018:194
Medborgarförslaget avslogs av kultur- och fritidsnämnden 2018-12-03 § 57 då
de anser behovet tillgodosett genom tillgång till båtplatser och uthyrning av
roddbåtar vid Skogssjön.
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Förvaringsfack för batterier till elcyklar
Dnr KS/2018:203
Tekniska nämnden biföll medborgarförslaget 2019-01-24 § 4 med att
förvaringsboxar ska installeras om en lämplig plats kan anvisas.
Farthinder på Kungsvägen
Dnr KS/2018:205
Medborgarförslaget avslogs 2018-11-29 § 169 med att det i dagsläget inte är
aktuellt med trafiksäkerhetsåtgärder då resurserna får prioriteras där
olycksrisken är större.
Uppställningsplats för husvagnar
Dnr KS/2018:219
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget 2018-12-20 § 188 med att en
uppställningsplats inte är förenligt med detaljplanen.
Affärsverksamhet i Gallerian
Dnr KS/2018:228
Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 2018-11-14 § 233 då kommunen
inte har eller ska ha rådighet över privata företag.
Tomt på Kungsvägen
Dnr KS/2018:228
Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 2018-11-14 § 233 med
hänvisning till att tomten är i privat ägo och kommunen har därför inte
möjlighet att påverka byggnationen.
Träningsanläggning, OCR hinderbana
Dnr KS/2018:230
Kultur- och fritidsnämnden har 2018-12-03 § 58 besvarat medborgarförslaget
med att förslaget ska tas med som ett förslag inför kommande planering för
år 2020.
Utegym i Mjölby
Dnr KS 2018:128
Medborgarförslaget besvarades 2018-12-03 § 59 med att förslaget tas med i
den kommande planeringen inför 2020.
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Trafiksituationen på Folkungagatan
Dnr KS/2018:260
Tekniska nämnden besvarade medborgarförslaget 2018-11-29 § 168 med att
de ska öka parkeringsövervakningen i området för att stävja de
parkeringsproblem som förekommer.
Bowlinghall i Gallerian AB
Dnr 2018:174
Kommunstyrelsen har 2019-02-13 § 46 besvarat medborgarförslaget med att
ett bolag utför en marknadsanalys för att fastigheten ska bästa anpassas till
dagens och morgondagens krav och behov. Förslaget har lämnats till det
bolag som utför analysen.
Discgolfbana Väderkvarnsbacken i Skänninge
Dnr KS/2018:317
Kultur-och fritidsnämnden avslog medborgarförslaget 2019-02-11 § 3 med att
medborgardialoger anordnades under 2018 där discgolfbana fanns med som
ett alternativ men saknade tillräckligt stöd i förhållande till andra typer av
aktivitetsparker.
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