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Redovisning av obesvarade motioner och

medborgarförslag 2020
KS2020/285/01
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 10 obesvarade motioner, varav
3 är äldre än l år. Av de 11 obesvarade medborgarförslagen är 4 äldre än
lår.

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 10 obesvarade motioner, varav 3 är äldre än l
år. De motioner som är med i nuvarande beslutsprocess, men ännu inte
färdigbehandlade, har inte räknats med och inte heller de motioner som
kom in i april. Övriga obesvarade motioner är dessa:

KS2017/254/04 Motion om medel för nybyggnation av bostäder
Remitterad till ks för beredning 2017-04-03, § 51. Utreds av verksamhetschef samhällsbyggnad samt ekonomichef.

KS2017/581/06 IVlotion om en tillgänglig kommunal verksamhet
Remitterad till ks 2017-09-04, § 100. Utreds av fastighetsstrategen.
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KS2018/305/06 IVIotion om att undersöka alternativ användning av
Åmbergsskolans lokaler
Remitterad till ks 2018-05-07, § 72. Utreds av fastighetsstrategen.

KS2019/441/01 Motion om att som gåva överlåta Sundsbergs gård till
Stiftelsen Sundsbergs gård med mera
Remitterad till ks 2019-06-17, § 73. Utreds av kommunchefen.

KS2019/543/01 Motion om att reducera alkohol- och droganvändning
bland unga i Sunne
Remitterad till ks 2019-09-09, § 90. Utreds av ANDT-samordnaren.

KS2019/547/07 Motion om en ny byskolegaranti i kommunstrategin
Remitterad till ks 2019-09-09, § 94. Utreds av biträdande skolchefen.

KS2019/634/04 Motion om deltagarskap i Glokala Sverige
Remitterad till ks 2019-10-14, § 109. Utreds av verksamhetschef

samhällsbyggnad.
KS2019/763/01 Motion om att införa "Huskurage, en policy vid oro för
våld i nära relation" i kommunens boendefastigheter
Remitterad till ks 2019-12-09, § 151. Utreds av kommunchefen.

För närvarande finns totalt 10 obesvarade medborgarförslag, varav 4 är
äldre än l år. De medborgarförslag som är med i nuvarande beslutsprocess,
men ännu inte färdigbehandlade, har inte räknats med och inte heller de
som kom in i april. Övriga obesvarade medborgarförslag ä dessa:

KS2017/146/06 Medborgarforslag om åtgärder för att minska
föroreningar till Rottna älv från reningsverket i Uddheden
Överlämnat till ks 2017-02-06. Utreds av verksamhetschefen för samhällsbyggnad.

KS2017/648/08 Medborgarförslag om utegym i Lysvik
Överlämnat till ks 2017-11-06. Utreds av fritidschefen. Återremitterat av

au 2018-04-11, § 82, för komplettering med kostnadsuppgift.
KS2018/655/06 Medborgarförslag om att återställa gamla landsvägar
och promenadvägar över Gyllebyberget
Överlämnat till ks 2018-12-10, § 177. Utreds av fastighetsstrategen.

KS2019/150/06 Medborgarförslag om att göra klassrummen i
Fryxellska skolan mindre lyhörda
Överlämnat till ks 2019-03-11, § 29. Utreds av fastighetsstrategen.

KS2019/502/04 Medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge i Sunne
kommun
Överlämnat till ks 2019-09-09, § 97. Utreds av verksamhetschef

samhällsbyggnad.
KS2019/747/01 Medborgarförslag om att låta Stiftelsen Sundsbergs
gård arrendera Sundsbergs gård
Överlämnat till ks 2019-12-09, § 149. Utreds av kommunchefen.
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KS2019/786/06 Medborgarförslag om att byta plats mellan statyerna
EIaine och Selma Lagerlöf
Överlämnat till ks 2020-02-10, § 14. Utreds av enhetschef näringsliv och
kultur.

KS2020/127/06 Medborgarförslag om att minska matsvinnet vid
kommunala tillagningskök
Överlämnat till ks 2020-02-10, § 18. Utreds av enhetschef kost.

KS2020/148/06 Medborgarförslag om att flytta all kommunal
verksamhet till nuvarande Selma Lagerlöf
Överlämnat till ks 2020-02-10, § 22. Utreds av verksamhetschef
samhällsbyggnad.

KS2020/150/06 Medborgarförslag om att rusta upp Klätten med ny
vattenbrunn
Överlämnat till ks 2020-02-10, § 22. Utreds av enhetschef VA.
Fömtom ovan redovisade motioner och medborgarförslag så finns
ytterligare 4 motioner och 4 medborgarförslag som för närvarande är på
gång genom beslutsprocessen och beräknas bli färdigbehandlade inom
kort.

Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2020-05-25
3 obesvarade motioner som är äldre än l år
4 obesvarade medborgarförslag som är äldre än l år
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