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2020-06-05
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 2 juni har fem medborgarförslag behandlats av kommunstyrelsen,
varav två har ansetts besvarade och tre har avslagits.

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

KS2020/86/06 Medborgarforslag om skridskobana vid Magasinsgatan
anses besvarat med hänvisning till kommande planering av området.

KS2020/83/01 Medborgarförslag om öppettider på Holmby åtemnningsstation anses besvarat med hänvisning till handlingsplanen för tillgänglighet inom Samhällsbyggnad, där uppdrag finns att under år 2020 utreda
möjligheten för utökade öppettider på Holmby återvinningscentral.
KS2020/159/06 Medborgarförslag om hundrastgård i Sunne avslås med
hänvisning till att medel inte finns i budget.
Medborgarförslaget om läsambassadörer och möjlighet att lämna utsor-

terade böcker till Fritidsbanken avslås.
Medborgarförslag om trädplantering.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-06-02, §§ 85-89
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2020-06-02

Kommunstyrelsen

Ks §85

Medborgarförslag om skridskobana vid Magasinsgatan
DnrKS2020/86/06
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till kommande planering av området.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att ha kvar växthusets betongplatta
för att ha som skridskorink. Förslagsställaren menar att det skulle skapa
bättre trivsel samt att det även går att nyttja parken vintertid.

Beslutsunderlag
AUmänna utskottet 2020-05-20, § 37
Samhällsplanerarens tjänsteskrivelse 2020-02-28

Medborgarförslag 2020-01-24

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkare

Justerare

cv,
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2020-06-02

Kommunstyrelsen

Ks §86

Medborgarförslag om öppettider på Holmby återvinningsstation
DnrKS2020/83/01
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till handlingsplanen för

tillgänglighet inom Samhällsbyggnad, där uppdrag finns att under år 2020
utreda möjligheten för ökade öppettider på Holmby återvimiingscentral.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att förlänga öppettiderna på Holmby Återvinningscentral. Förslagsställaren menar att detta
skulle medföra högre omsättning på återvunnet material, minskade risker
för dumpning samt en trevligare upplevelse för de som nyttjar anläggningen.

Beslutsunderlag
Allmämia utskottet 2020-05-20, § 49
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2020-04-14

Medborgarförslag 2020-01-22

Beslutet skickas till;
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkare

Justerare
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2020-06-02

Kommunstyrelsen

Ks §87

Medborgarförslag om hundrastgård i Sunne
Dnr KS2020/159/06
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 i Sunne (tätort).

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-05-20, § 58
Tjänsteskrivelse 2020-05-04
Medborgarförslag 2020-02-20

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare
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Utdragsbestyrkare
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2020-06-02

Kommunstyrelsen

Ks §88

Medborgarförslag om läsambassadörer och möjlighet
att lämna utsorterade böcker till Fritidsbanken
Dnr KS2020/64/09
Kommunstyrelsens beslut
M^edborgarförslaget om läsambassadörer i skolorna och förslaget om att

skänka bibliotekets utsorterade böcker till Fritidsbanken avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit för att främja läsandet i Surme
kommun.

Förslaget består av två delar:
Avsätt medel till läsambassadörer i skolorna

Låt biblioteket skänka utrangerade böcker till Fritidsbanken för att på så
sätt hitta nya målgrupper,
Då budgeten för närvarande inte medger ytterligare resurser för läsfräm-

j ande åtgärder än de som redan finns och Fritidsbanken inte har plats för att
ta emot böcker föreslås att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-05-20, § 62
Kultur- och näringslivschefens tjänsteskrivelse 2020-04-03
Inkommet medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Kultur- och näringslivschefens tjänsteskrivelse 2020-04-03
Inkommet medborgarförslag

Justerare

Utd ragsbestyrkare
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2020-06-02

Kommunstyrelsen

Ks §89

Medborgarförslag om trädplantering
Dnr KS2019/73 9/06
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarforslaget om att plantera träd som finns naturligt i de värmländska skogarna i de centrala parkerna avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit m med förslag på att det i de centrala
parkerna skulle planteras minst ett träd av varje trädsort som finns naturligt
i de värmländska skogarna. Träden skulle förses med uppgifter om sort,

vilken natur de trivs i och vad trädslaget används till både i modem tid och
historiskt. På så sätt anser förslagsställaren att det kan bli lättare för både
elever och alhnänhet att se skillnad och förstå de olika trädslagens egenskaper.

Yrkande
Björn Gillberg (HS): Bifall till medborgarförslaget.
Tobias Eriksson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag att avslå
medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Tobias Erikssons (S) yrkande mot Björn Gillbergs
(HS) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Erikssons yrkande
om att avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Allmäma utskottet 2020-05-20, § 64
Enhetschefens tjmsteskrivelse 2020-02-27

Medborgarförslag 2019-11-25

Beslutet skickas till:
Enhetschef Trafik och Park
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkare
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