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SUNNE KOMMUN

Kommunfullmäktige

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 4 maj har 3 medborgarförslag behandlats av kommunstyrelsen och
samtliga har ansetts besvarade.

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

KS2020/150/06 Medborgarforslag om att borra ny vattenbrunn på
Tossebergsklätten anses besvarat då Surme Fastighets AB har i uppdrag att
ta fram en underhållsplan för Tossebergsklättens restaurang.

KS2017/648/08 Medborgarförslag om utegym i Lysvik besvaras med att
kommunen är positiv till projektet som bygger på att det genomförs i
föreningsregi, med kommunal medfinansiermg och på kommunens mark.

KS2020/481/08 Medborgarförslag om lekpark i Lysvik anses besvarat med
hänvisning till kommande upprustning av förskole- och skolgårdar i
kommunens ytterområden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-05-07, §§ 77-79
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Kommunstyrelsen

Ks §77

Medborgarförslag om att borra ny vattenbrunn på
Tossebergsklätten
Dm KS2020/150/06
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat då Sunne Fastighets AB har i uppdrag
att ta fram en underhållsplan för Tossebergsklättens restaurang.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att borra ny vattenbrunn till Tossebergsklättens restaurang. Detta skulle göra det lättare för
arrendatorema att sköta restaurangen.

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska enheten för beredning.

Beslutsunderlag
Allmämia utskottet 2021-04-21, § 50
Tjänstesknvelse 2021-03-30

Medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare

to

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks §78

Medborgarförslag om utegym i Lysvik
Dnr KS2017/648/08
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget besvaras med att kommunen är positiv till projektet
som bygger på att det genomförs i föreningsregi, med kommunal medfinansiering och på kommunens mark.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in med förslag att Smme kommun ska

bygga ett utegym i Lysvik mellan skola och idrottshall med motivering att
många vill ha det, och att utegym byggs som aldrig förr på större orter.
Allmänna utskottet återremitterade ärendet 2018-04-1 l för komplettering
med kostnadsuppgifter.
Medborgarförslaget har remitterats till tekniska enheten för beredning och
komplettering.

Beslutsunderlag
Allmäma utskottet 2021-04-21, § 51
Tjänsteskrivelse 2021-03-29
Medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare
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Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks §79

Medborgarförslag om lekpark i Lysvik
Dnr KS2020/481/08
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till kommande upprustning av förskole- och skolgårdar i kommunens ytterområden.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om lekplats i Lysvik har lämnats in. Förslagsställaren
önskar lekplats eller bättre lekmöjlighet på Lysviks skola.
En tidigare utredning av verksamheten Samhällsbyggnad visade att
Samhällsbyggnads budget för lekplatser är begränsad och man ser inga
möjligheter att öka tillgängligheten till lekplatser i kommunens alla delar.
Förskolor och skolor är ingen allmän plats. Detsamma gäller för förskoleoch skolgårdar under verksamhetstid. Den främsta anledningen till att
skolor och förskolor inklusive dess gårdar inte är allmänna platser är att
säkerställa barns och elevers rätt till en trygg och säker miljö. Verksamhetstiden är för närvarande 06.00 - 18.00. Övrig tid är gårdarna således

tillgängliga för allmänheten.
Vad gäller bättre lekmöjligheter på skolgården, har en översyn och kartläggning påbörjats. Kartläggningen ska ligga till grund för lokala generella
riktlinjer för kommunens förskole- och skolgårdar med syfte att få en samsyn i kommunen som underlättar planering, utformning och skötsel ur ett
bamperspektiv. Målsättningen är att förskole- och skolgårdar har utemiljöer som är trygga och stimulerande ur ett lärande- och bamperspektiv.
Utifrån behovet av upprustning av förskole- och skolgårdar i kommunens
ytterområden, bland annat Lysvik, har det avsatts medel för ändamålet i
årets investeringsbudget.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-04-21, § 52
Biträdande skolchefens tjänsteskrivelse 2021-04-07
Medborgarförslag

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

/Utäragsbestyrkare

Justerare
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