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Redovisning av besvarade medborgarförslag 2019
KS2019/105/01
Förslag till beslut
Redovisningen av besvarade medborgarförslag godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att införa möjligheten till förenklad
hantering av medborgarförslag. Detta innebär att kommunstyrelse eller
nämnd på fullmäktiges uppdrag får besluta om vissa medborgarförslag.
Dessa beslut ska fortlöpande redovisas för kommunfullmäktige.
Den l oktober har två medborgarförslag behandlats av kommunstyrelsen
och båda har avslagits.

Utredning av ärendet
Kommunstyrelsen har på fullmäktiges uppdrag beslutat om följande
medborgarförslag:

KS2019/272/06 Medborgarförslag om kamerabevakning från
kommunhusets tak

KS2019/386/01 Medborgarförslag om premiering för lång och
trogen tjänst

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-10-01, §§ 209 och 210
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Ks § 209

Medborgarförslag om kam era bevakning från
kommunhusets tak
Dnr KS2019/272/06
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget om kamerabevakning fi-ån kommunhusets tak avslås.

Reservation
Eva Hallström (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås kamerabevakning från kommunhusets tak

för att hjälpa polisen lösa brott. Kommunfullmäktige har överlämnat
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Tillstånd till kamerabevakning ska ges om intresset av sådan bevakning
väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Eftersom den

anmälda brottsligheten för närvarande är låg i området bedöms att den
enskildes intresse väger tyngre i det här fallet.

Yrkande
Gunilla Ingemyr (C): Medborgarförslaget om kamerabevakning från
kommunhusets tak avslås.

Eva Hallström (MP): Medborgarförslaget om kamerabevakning från
kommunhusets tak beviljas.

Beslutsgäng
Ordföranden ställer Gunilla Ingemyrs (C) yrkande mot Eva Hallströms
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Gunilla Ingemyrs (C)
yrkande.

Omröstning begärs.

Följande beslutsgång godkärms:
Ja-röst för bifall till Gunilla Ingemyrs (C) förslag
Nej-röst för bifall till Eva Hallströms (MP) förslag
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen bifalla Gunilla

Ingemyrs (C) förslag enligt följande

forts

Justerare

Utdragsbestyrkare
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2019-10-01

Kommunstyrelsen

forts Ks § 209
Ledamot/tjänstgörande

Ja-röst

Nej-

Avstår

röst

ersättare

Freddy Kjellström (C)
Bengt Hedelin (C)
Tobias Eriksson (S)

x

Linda Johansson (S)

x

Gert Dahlberg (S)

x

Henrik Frykberger (M)

x

Marianne Åhman (L)

x

x
x

Björn Gillberg (HS)

x

Eva Hallström (MP)

x

Hans Amkvist (SD)

x

Gunilla Ingemyr (C)

x

Summa

9

2

Beslutsunderlag
Allmäima utskottet 2019-09-18, § 121
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2019-09-04

Kommunfullmäktige 2019-04-08, § 39
Medborgarförslag inkommet 2019-03-22

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Juste ra re

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks §210

Medborgarförslag om premiering för lång och trogen

tjänst
Dnr KS2019/3 86/02
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget om premiering för lång och trogen tjänst anses
besvarat med hänvisning till "Policy för hedersgåva", antagen av
kommunstyrelsen 2012-06-06 § 81.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in om att alla som arbetat inom

kommunen i 30 år borde premieras högtidligt med pompa och ståt, tal och
middag. Detta föreslås kunna ske i Spegelsalen.
Medborgarförslaget har remitterats till personalchefen för yttrande.

Beslutsunderlag
AUmämia utskottet 2019-09-18, § 113
Personalchefens tjänsteskrivelse
Policy - antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 §81
Inkommet medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkare

(hYt)U

