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Redovisning av besvarade medborgarförslag 2021
KS2021/84/01
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 febmari har 3 medborgarförslag behandlats av kommunstyrelsen
och samtliga har avslagits.

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

KS2020/482/06 Medborgarförslag om att tillåta klass 2-mopeder på gångoch cykelvägar i Sunne centrum avslås med hänvisning till tekniska
handläggarens tjänsteskrivelse 2020-11-12.

KS2020/670/06 Medborgarförslag om gatubelysning längs Bruksvägen i
Rottneros avslås och förslagsställaren hänvisas till Trafikverket.

KS2020/483/01 Medborgarförslag om längre öppettider på EkebyVägens
secondhandbutik avslås med hänvisning till tjänsteskrivelsen 2020-12-10.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-02-02, §§ 10-12
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Kommunstyrelsen

Ks §10

Medborgarförslag om att tillåta klass 2-mopeder på
gång- och cykelvägar i Sunne centrum
Dnr KS2020/482/06
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget om att tillåta klass 2-mopeder på gång- och cykelvägar
i Sunne centrum avslås med hänvisning till tekniska handläggarens tjänsteskrivelse 2020-11-12.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in om att ta bort skyltarna "Ej moped"
och låta oregistrerade klass 2-fordon använda gång- och cykelbanor i och
omkring Sunne centrum, Bryggarebron, GC-vägen mot Åmbergsvägen och
vårdcentralen. Förslagsställaren anser att dessa fordon för närvarande innebär en mycket stor fara och hindrar trafikrytmen när de blandas med fordon
som får framföras med högre hastighet.
De fordon förslagsställaren nämner i förslaget är elmoped, elcykel med
gasreglage, elscooter, trehjulig elscooter, och trehjulig elmopedbil klass 2.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-12-16, § 163
Tjänstesb-ivelse 2020-11-l 2

Medborgarförslag 2020-07-27
KS 1994/3 64 GCM-vägar inom Sumie kommun - Förbud mot mopedtrafik

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Trafik och park

Justerare

f\A.

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks §11

Medborgarförslag om gatubelysning längs Bruksvägen i Rottneros
Dnr KS2020/670/06
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget om gatubelysning längs Bruksvägen i Rottneros avslås
och förslagsställaren hänvisas till Trafikverket.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in angående att få gatubelysning utmed
Bruksvägen mellan Rottneros tågstation och korsvägen mot "Trekanten".
Enligt förslagsställaren används denna sträcka av många motionärer, skolungdomar och andra tågresenärer samtidigt som den är mycket trafikerad
av lastbilar och bilar.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-O l-20, § 5
Tjänsteskrivelse 2020-12-21
Medborgarförslag 2020-11-09

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Tekniska enheten

Justerare
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Utdragsbestyrkare
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Medborgarförslag om längre öppettider på EkebyVägens secondhandbutik
DnrKS2020/483/01
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget om längre öppettider på EkebyVägens secondhand-

butik avslås med hänvisning till tjänsteskrivelsen 2020-12-10.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in om längre och senare öppettider
på EkebyVägens secondhandbutik. Som ett led i Sunne kommuns hållbar-

hetsarbete föreslås att secondhandbutiken EkebyVägen har öppet till kl
18:00, så det blir mer tillgängligt att handla begagnat.
Beslutsunderlag
Socialutskottet 2021-O l-l 9, § 5
Tjänsteskrivelse 2020-12-10
Inkommet medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkare

