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§ 223

Uppföljning av bifallna medborgarförslag 2021
Dnr KS/2021:650
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Uppföljningen av bifallna medborgarförslag till och med 2 november 2021
godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska årligen göra en uppföljning av bifallna medborgarförslag. Nuvarande uppföljning omfattar beslut från perioden november
2020 till och med 2 november 2021. Under denna tid har 38st medborgarförslag behandlats av kommunstyrelsen. Av dessa har 4st förslag bifallits i
sin helhet och 12st förslag har besvarats.
Beslutsunderlag
Förvaltningssekreterarens tjänsteskrivelse 2021-11-25
_____
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Uppföljning av bifallna medborgarförslag 2021
KS/2021:650
Förslag till beslut
Uppföljningen av bifallna medborgarförslag till och med 2 november 2021
godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska årligen göra en uppföljning av bifallna medborgarförslag. Nuvarande uppföljning omfattar beslut från perioden november
2020 till och med 2 november 2021. Under denna tid har 38st medborgarförslag behandlats av kommunstyrelsen. Av dessa har 4st förslag bifallits i
sin helhet och 12st förslag har besvarats.
Utredning av ärendet
De medborgarförslag som kommunstyrelsen bifallit under perioden är:
KS2020:708 Medborgarförslag om åtgärder vid båthamnen,
gästhamnen - Ks § 61, 2021-04-06 – Skyltning om tidsbegränsad
förtöjning och åtgärder behövs för själva bryggan.
KS/2020:480 Medborgarförslag om plats för skateaktiviteter – Ks § 93,
2021-06-01 - Betongplattan norr om Magasinsgatan upplåts tidsbegränsat
till skate-förening.
KS/2021:307 Medborgarförslag om bommar i Åmbergsbacken – Ks §
126, 2021-08-24- Två bommar sätts upp på G-C vägen längs
Åmbergsvägen. Detta för att göra två korsningar mer trafiksäkra
KS/2021:192 Medborgarförslag om stopp för tomgångskörning – Ks §
185, 2021-11-02 – Skyltar sätts upp, som påminner bilisterna om att stänga
av motorerna när rött ljus blinkar och bommarna är nere vid
järnvägsövergångarna för att minska koldioxidutsläppen i Sunne.
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Barnkonventionen

Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med
FN:s barnkonvention.
☐Ja ☒Nej
Beslutsunderlag
Förvaltningssekreterarens tjänsteskrivelse 2021-11-25

Petra Svedberg
Kommunchef
Beslutet skickas till:

Evelin Larsson
Förvaltningssekreterare

