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Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2019
KS2019/324/01
Förslag till beslut
Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger per år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har
beretts färdigt. För närvarande finns totalt 12 obesvarade motioner, varav
3 är äldre än 1 år. Av de 16 obesvarade medborgarförslagen är 4 äldre än
1 år.
Fullmäktige har möjlighet att avskriva 3 motioner och 4 medborgarförslag.
Utredning av ärendet
En motion eller ett medborgarförslag ska enligt Kommunallag (2017:725)
5:35 om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från
det att motionen/medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige kan då avskriva motionen/medborgarförslaget från vidare
handläggning.
För närvarande finns totalt 12 obesvarade motioner, varav 3 är äldre än 1
år. Dessa är:
Motion om medel för nybyggnation av bostäder, KS2017/254/04
Remitterad till ks för beredning 2017-04-03, § 51. Utreds av verksamhetschef samhällsbyggnad samt ekonomichef.
Motion om en tillgänglig kommunal verksamhet, KS2017/581/06
Remitterad till ks 2017-09-04, § 100. Utreds av fastighetsstrategen.
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Motion om att undersöka alternativ användning av Åmbergsskolans
lokaler, KS2018/305/06
Remitterad till ks 2018-05-07, § 72. Utreds av fastighetsstrategen.
För närvarande finns totalt 16 obesvarade medborgarförslag, varav 4 är
äldre än 1 år. Dessa är:
Medborgarförslag om skateboardpark, KS2016/697/06
Överlämnat till ks 2016-10-24. Remitterat till budgetberedningen för 2020
års budget som föreslår avslag på förslaget. Finns med i fullmäktiges
budgetbeslut, men bör behandlas som separat ärende.
Medborgarförslag om åtgärder för att minska föroreningar till Rottna
älv från reningsverket i Uddheden, KS2017/146/06
Överlämnat till ks 2017-02-06. Utreds av verksamhetschefen för samhällsbyggnad.
Medborgarförslag om utegym i Lysvik, KS2017/648/08
Överlämnat till ks 2017-11-06. Utreds av fritidschefen. Återremitterat av
au 2018-04-11, § 82, för komplettering.
Medborgarförslag om att köpa före detta hotell Selma Lagerlöf och
använda detta som ett flerfunktionshus, KS2018/325/06
Överlämnat till ks 2018-05-07. Utreds av enheten plan och projekt.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-10-02
3 obesvarade motioner
4 obesvarade medborgarförslag

Anders Olsson
Tf kommunchef

Gunilla Nyström
Enhetschef/kommunsekreterare

Motion om nybyggnation av bostäder.

Vi socialdemokrater har jobbat för att få till flera detaljplaner som skapar förutsättningar för
nybyggnationer.
Under den senaste tiden så har privata aktörer visat intresse för Sunne kommun, någon av dessa har
även skridit till verket och lämnat in ansökan om bygglov.
Vi ser positivt på att privata aktörer vill bygga bostäder i kommunen. Dock har en del projekt stannat
av i processen. Bostadsbristen låter däremot inte vänta på sig.
Vi vill därför satsa på nybyggnation av hyreslägenheter med hjälp av Sunne Bostads AB.
Det är av yttersta vikt att lägenheterna är tillgänglighetsanpassade ifrån början.
Att få fler bostäder är ett av Sunne Kommuns viktigaste utmaningar.

Vi yrkar på att:

Att: Vi avsätter kapital avsett för byggnation av hyresrätter till Sunne Bostads AB

Att: Byggnationerna ska följa kommunens Träbyggnadsstrategi

Att: Hyresrätterna ska vara tillgängliga enligt kommunens tillgänglighetsplan

Tobias Eriksson, Linda Johansson, Gustav Nilsson

Socialdemokraterna i Sunne 2017-03-16
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Motion till kommunfullmäktige i Sunne

En tillgänglig kommunal verksamhet!
Sunne kommun har under ca 20 års tid haft ett aktivt tillgänglighetsarbete för personer med
funktionsnedsättning. Vi har nära samarbete mellan handikapprörelsen i kommunen, tjänstemän och

politiker genom det kommunala tillgänglighetsrådet som arbetar utifrån FN:s konvention om de
mänskliga rättigheterna.
Vi har en tillgänglighetsplan, som specifikt rör kommunens verksamheter, den fastställdes av
kommunfullmäktige 2015-01-26 § 124.
Planen har4detomården
• Fysisk miljö
• Information/kommunikation
• Kommunen som arbetsgivare

• Upphandling.
Under rubriken -Fysisk miljö står följande : att kommunens lokaler ska vara tillgängliga för alla
människor oavsett funktionsförmåga.
Vii har inte uppfyllt detta i vår kommun och nu anser jag att det är dags att gå från ord till handling
och se till att kommunens egna lokaler och verksamheter är tillgänglighetsanpassade. Jag tänker
framförallt på Kvarngatan 6 ,där flera verksamheter finns som rör samtliga kommuninvånare, bland
annat tekniska kontoret den förvaltning som handhar de flesta frågor som rör tillgänglighet i vår
fysiska miljön som exempelvis: gator, vägar, tedstråk, snöröjning mm.

Jag yrkar att:
Lokaler där kommunen har sina verksamheter ska vara tillgänglighetsanpassade enligt den av
kommunfullmäktige fastställda tillgänglighetsplanen.
Sunne 2 september 2017
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Marianne Åhman
Liberalerna Sunne

Motion om att undersöka alternativ användning av Åmbergsskolans lokaler
Kommunstyrelsens allmänna utskott har den 7/2 2018 fattat beslut om att riva
Åmbergsskolans lokaler. De uppgifter som låg till grund för rivningsbeslutet var
att lokalerna är i stort behov av renovering.

Enligt andra uppgifter är byggnaden inte i så dåligt skick att det krävs rivning.
Skolan byggdes ny för cirka 40 år sedan. Den är delvis byggd i tegel. Takvård
och ny ventilation utfördes för några år sedan. Eventuellt har man också
åtgärdat fönstren.
l byggnaden finns förutom samlingslokaler även ett kök och två slöjdsalar, en
sal för träslöjd och en sal för metallslöjd.
Partiet Hela Sunne har tidigare i en motion till Sunne kommunfullmäktige
föreslagit att norra delen av Åmbergsskolan skulle byggas om till serviceboende
för äldre och handikappade. Motionen bifölls tyvärr inte.
Nu har föreningslivet med pensionärsorganisationerna i spetsen hört av sig och
har önskemål om att komma överens med kommunen att kunna utnyttja
lokalerna för samvaro, aktiviteter, kvällskurser mm. Detta var ej känt för

allmänna utskottet när rivningsbeslutet fattades.
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Partiet Hela Sunne hemställer därför
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att planerad rivning av Åmbergsskolan uppskjuts tillsvidare.
att kommunen undersöker alternativa användningsområden för
Åmbergsskolans lokaler och därvid ger pensionärsorganisationerna och övriga
föreningslivet möjlighet att inkomma med förslag till hur Åmbergsskolan skulle
kunna leva vidare som ett allalternativhus öppet för Sunnes föreningar.
Sunne 2018-04-09

Henpii

Ordfjb

^fHeIaSunne

Medborgarforslag: Skatepark
Tilltalsnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
PostnummerOrt:
Telefon:
Epost:
Forslag: Skatepark, vid semestern i sommras besökte vi Sollentuna där de har en skatepark i betong
som var flitigt besökt av så väl unga som medelålders människor som åkte rullbrädor och kickboard.
Besökte under veckan ( vecka 40) Forshaga som Även de har en park i betong, den var flitigt besökt av
unga och medelålders tillresta långväga ifrån för att utöva rullbrädesporten.
Jag tycker att Sunne skulle överväga att etablera en skatepark i betong liknande den i Sollentuna och
tror på fullaste allvar att den skulle locka dit både lokal ungdom och tillresta rullbrädeåkare från
Värmland med omnejd.
En betongpark är förenad med minimal driftskostnad jämfört med med en i plywood.
Befintliga ramper som står uppställda vid Skäggebergsskolan är dessutom av ganska hög
svårighetsgrad vilket gör att de inte är attraktiva för nybörjare.
En park lik Sollentunas har dessutom den fördelen att nybörjare kan åka tillsammans med etablerade
åkare samtidigt och det blir en gemenskap där de lär varandra.
Datum: 2016-10-05

Medborgarforslag: Skate park
Tilltalsnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
PostnummerOrt:
Telefon:
Epost:
Forslag: Hej jag heter
är 11år och bor i Sunne.
Jag tycker det skulle vara jätte kul med en skate park i Sunne. Jag har varit i olika skate parker och det
har varit jätte kul och det har varit många personer som har hjälpt mig och det finns en bra skate park i
Sollentuna om ni vill se på en
Datum: 20161006

Medborgarforslag: Utegym Lysvik
Tilltalsnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
PostnummerOrt:
Telefon:
Epost:
Forslag: Hej. Tycker att kommunen kan anlägga en utegymsanläggning på uteområdet mellan Lysvik
skola och Idrottshallen i Lysvik. Lysvik har inget gym likt klubbelva,pulsen etc då detta inte skulle
vara lönsamt men samtidigt finns det många som skulle vilja ha det. Ett utegym byggt i tryckat virke
skulle inte vara någon jätte kostnad heller. I karlstad och andra större områden byggs detta som aldrig
förr.
Datum: 15.10

Medborgarforslag: Selma-en av byggstenarna
Tilltalsnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
PostnummerOrt:
Sunne
Telefon:
Epost:
Forslag: Se insändare FB
Att köpa och använda detta som ett
flerfunktionshus med bevarande och med flera vinster som följd.
Varför kan inte kommunen göra ett flerfunktionshus av gamla Hotell Selma Lagerlöf? Gemensamt kommunhus som
har en samlingslokal där alla i huset får plats. Ett äldreboende som kompletterar Allegården. Närhet till mindre affär.
En sal för kanske Västanå teater och en offentlig lokal för olika tillställningar.
Då säkrar vi ett gott första intryck vid ankomst till Sunne samt bevarar byggnaden. Det nuvarande kommunhuset kan
göras om till hyreslägenheter för alla. Det finns ju ett nytt bostadsbolag som kanske kan spara en del. Och det
kommer troligtvis att fyllas direkt. Gör en folkomröstning med den ekonomiska redovisningen av det ovan beskrivna
som beslutsunderlag.
En idé från en Sunnebo
Datum: 20180502

