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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 l december har 3 medborgarförslag behandlats av kommunstyrelsen,
varav 2 har ansetts besvarade och l har delvis avslagits och delvis ansetts
besvarat.

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

KS2020/3 83/07 Medborgarförslag om handlingsplan för identifikation av
och stöd för särskilt begåvade elever avslås i punkterna l, 2, 4 och 5 samt
anses besvarat i punkt 3.

KS2020/505/08 Medborgarförslag om frisbeegolfbana i Sunne besvaras
med hänvisning till att lämplig mark finns och att kommunen är positivt
inställd till förslaget.
KS2020/485/08 Medborgarförslag om discgolfbana i Sunne kommun
besvaras med hänvisning till att lämplig mark finns och kommunen är

positivt inställd till förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-12-01, §§ 207-209
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Medborgarförslag om handlingsplan för identifikation
av och stöd för särskilt begåvade elever
Dnr KS2020/3 83/07
Kommunstyrelsens beslut
Punkt l i medborgarjförslaget avslås med hänvisning till att nyttan med en
fristående handlingsplan inte motiverar arbetsinsatsen.

Punkt 2, 4 och 5 i medborgarförslaget avslås med hänvisning till att
behovet inte finns då någon handlingsplan inte upprättas.
Punkt 3 i medborgarförslaget besvaras genom att lärare i samband med
studiedagar eller vid amiat tillfälle arbetar med och samtalar om skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever.

Reservation
Mot detta beslut reserverar sig Björn Gillberg (H8) i en skriftlig reservation enligt följande:
Jag reserverar mig till förmån för förslagsställarens förslag. Särskilt
begåvade elever skall inte diskrimineras utan ges samma möjligheter till
stimulans och utveckling utifrån sina förutsättningar analogt med de
resurser som avsätts för elver som har det svårt i skolan.

Mariann Åhman (L), Lars-Guimar Johnson (V) och Carl Svensson (SD)
reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Eva Hallström (MP) stödjer förslaget på återremiss.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag till kommunen föreslår förslagsställaren att kommunen ska:

med utgångspunkt i SKLs "Handlingsplan särskilt begåvade barn och
elever 2016", utvecklar och implementerar en handlingsplan för hur särskilt begåvade elever i kommunen ska identifieras och få sina behov upp-

fyllda. Specialpedagogiska myndigheten kan kontaktas som stöd i arbetet.
ger en person särskilt uppdrag att implementera handlingsplanen i alla förskolor och skolor som verkar i kommunen, samt i andra instanser där
kommunens tjänstepersoner möter barn (BVC, socialtjänst, vårdcentraler
osv).

säkerställer att alla tjänstepersoner, ex pedagoger, som möter barn inom

olika instanser löpande får utbildning om särskild begåvning. Ex genom att
anordna kommungemensam fortbildning för alla skolor angående särskild

begåvning. (Tex föreläsning med GCP (gifited child programme)/Mensa).
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Genom handlingsplanen säkerställer att de förskolor och skolor som verkar
inom kommunen ser till att sammanföra barn inom kommunen för gemensamma aktiviteter/studier, oavsett vilken förskola/skola barnet går i.

Kontinuerligt följa upp de aktiviteter som ingår.
Yrkande
Freddy Kjellström (C) och Linda Johansson (S): Bifall till bildningsutskottets förslag.

Björn Gillberg (HS), Lars-Gunnar Johnson (V) och Marianne Åhman (L):
Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras
idag och finner att kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet idag. Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner denna beslutsgång:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag.
Nej-röst för återremiss.

Omröstningsresultat
Med 7ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen avgöra ärendet

idag enligt följande:
Omröstningslista
Ledamot/tjänstgörande

Ja-röst

Anette Sätherberg (S)
Linda Johansson (S)

Gert Dahlberg (S)
Henrik Frykberger (M)
Marianne Åhmaa (L)

x
x
x
x
x
x

Björn Gillberg (HS)
Lars-Gunnar Jobison (V)

Carl Svensson (SD)
Kristina Lundberg (C)
Summa

Avstår

röst

ersättare

Freddy Kjellström (C)
Sophie Janulf (C)

Nej-

x
7

x
x
x
x
4

Beslutsunderlag
Bildningsutskottet 2020-11-16, § 59
Biträdande skolchefens tjänsteskrivelse 2020-10-06
Medborgarförslag 2020-06-02.

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
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Medborgarförslag om frisbeegolfbana i Sunne
DmKS2020/505/08
Kommunstyrelsens beslut
M^edborgarförslaget besvaras med hänvisning till att lämplig mark för
byggande av discgolfbana, 9-18 hål finns runt Sundsberget och SPÄ och
Sunne kommun är positivt inställda till detta förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att anlägga en frisbeegolfbana (discgolf). Förslagsställaren har idéer om var man skulle anlägga en
sådan bana. Området runt Sundsberget, Selma SPÄ eller runt Kolsnäs
motionscenter.

Utredningen visar att det finns en förening som kommer att bilda en

discgolfsektion och kan tänka sig anlägga och underhålla en bana.
Medborgarförslaget har remitterats till fritidschefen för yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-21
Medborgarförslag 2020-08-24
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Medborgarförslag om discgolfbana i Sunne kommun
Dnr KS2020/485/08
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att lämplig mark för
byggande av discgolfbana, 9-18 hål fums runt Sundsberget och SPÄ och
Surme kommun är positivt inställda till detta förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att anlägga en frisbeegolfbana (discgolf). Förslagsställaren har idéer om var man skulle anlägga en
sådan bana. Området runt Sundsberget, Selma SPÄ eller runt Kolsnäs
motioncenter.

Utredningen visar att det finns en förening som kommer att bilda en

discgolfsektion och kan tänka sig anlägga och underhålla en bana.
Medborgarförslaget har remitterats till fritidschefen för yttrande.
Beslutsunderlag
Allmämautskottet2020-ll-18, § 137
Tjänsteskrivelse 2020-10-21
Medborgaförslag 2020-08-06
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Förslagsställaren
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