//;

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

Datum

1(1)

2020-01-30
SUNNE KOMMUN

Kommunfullmäktige

Redovisning av besvarade medborgarförslag 2020
KS2020/106/01
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 28 januari har fyra medborgarförslag behandlats av kommunstyrelsen,
ett har avslagits och tre anses besvarade.

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

KS2019/538/06 Medborgarförslag om klättervägg, fler gungor med mera
vid lekparken vid Strandpromenaden anses besvarad

KS2019/253/06 Medborgarförslag om rastgård för hundar vid före detta
Åmbergsskolan avslås

KS2019/263/06 Medborgarförslag om att anlägga parkeringsplatser och
återvinningsstation vid före detta handelsträdgården anses besvarad

KS2019/611/06 Medborgarforslag om att göra parkering vid Hasses
handelsträdgård anses besvarad

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-01-28, §§ 8-11
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2020-01-28

Kommunstyrelsen

Ks §8

Medborgarförslag om klättervägg, fler gungor med
mera vid lekparken vid Strandpromenaden
Dnr KS2019/53 8/06
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget besvaras med att det läggs tillsammans med övriga

förslag i en långsiktig utvecklingsplan för Mejeriängen.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställama vill se fler "attraktioner" för lite äldre barn på Mejeriängen i form av klätterställningar och högre rutschkanor.
En stor insats har genomförts på Mejeriängen genom projektet Sagan om
Sunne2.0under2019.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-12-18, § 176
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2019-11-19
Medborgarförslag 2019-08-27

Beslutet skickas till:
Förslagsställama

Utdragsbestyrkare

Justerare
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2020-01-28

Kommunstyrelsen

Ks §9

Medborgarförslag om rastgård för hundar vid före
detta Åmbergsskolan
Dnr KS2019/253/06
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att medel inte finns i
budget.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att Sunne kommun
skapar en hundrastgård vid f.d. Åmbergsskolan. Förslagsställaren menar att
det redan finns sopkärl och staket, endast några meter behöver kompletteras. Tydlig skyltning och en vattenkran för sommartid. Efter samtal med

förslagsställaren 2019-11-25 förtydligades det att förslaget gäller ett behov
av hundrastgård i Sunne tätort överlag.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-01-15, § 11

Tjänsteskrivelse 2019-12-20
Komplettering till medborgarförslag 2019-11-19
Medborgarförslag 2019-03 - 18

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkare

Justerare
c./
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Kommunstyrelsen

Ks § 10

Medborgarförslag om att anlägga parkeringsplatser
och återvinningsstation vid före detta handelsträdgården
Dnr KS2019/263/06
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarforslaget anses besvarat med hänvisning till kommande planering av området.

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag som anser att före detta Handels-

trädgården ska bli parkering för cirka 110 fordon, en yta för återvinning
och att Dahlquist-huset förblir naturtomt. Skiss har bifogats medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-12-18, § 173
Tjänsteskrivelse 2019-11-15

Medborgarförslag 2019-03-25

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Plan och projekt

Juste ra re
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Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

15 (35)

2020-01-28

Kommunstyrelsen

Ks §11

Medborgarförslag om att göra parkering vid Hasses
handelsträdgård
DnrKS2019/611/06
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till kommande
planering av området.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att göra om området

där Handelsträdgården legat till parkering. Området kan enligt förslagsställaren också fungera som plats för tivolit under mårten höst och vår.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2019-12-18, § 174
Tj änsteskrivelse 2019-11-15
Medborgarförslag 2019-09-27

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare

\^

Utdragsbestyrkare

