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Redovisning av nämndernas beslut i
medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med arbetsordningen för fullmäktige § 31 redovisas
härmed följande nämndbeslut gällande medborgarförslag.
Medborgarförslag – Anläggning av gång- och cykelväg längs
Näckrosgatan södra sida (KS 2019/065), inkom 2019-01-20.
Tekniska nämnden beslutade 2020-01-23 § 9 att:
 Anlägga ny gång- och cykelbana på Näckrosgatan i enlighet med
gällande Gång och cykelvägsplan i samband med framtida
beläggningsarbete
 Låta kommande beläggningsplan styra tidsplanen för utförandet
av gång- och cykelbanan,
 Anse medborgarförslaget vara besvarat.
Medborgarförslag – Hundrastgård i Osbyholm (KS 2019/090),
inkom 2019-02-08- Tekniska nämnden beslutade 2020-02-20 § 42
att:


Avslå medborgarförslaget om hundrastgård i Osbyholm
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Den ekonomiska situationen som råder i kommunen och det
smala underlaget av hundar i Osbyholm, är kostnaden för
anläggandet för stor för att genomföra



Anse medborgarförslaget vara besvarat.

Medborgarförslag – Krafttag av naturen på söderängen i Hörby (KS
2019/091), inkom 2019-02-12. Tekniska nämnden beslutade 202002-20 § 45 att:


Avslå medborgarförslaget förändringsåtgärder för naturen kring
Söderängen.



Medborgarförslaget anses besvarat.

Medborgarförslag – Utegym i Önneköp (KS 2019/107), inkom
2019-02-20. Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-11 § 263 att:


Anse medborgarförslaget besvarat med följande motivering:



Kultur- och fritidsnämnden saknar ekonomiska medel i årets
budget för en sådan investering.



Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för ett utomhusgym, i Önneköp i samarbete
med föreningar och externa finansiärer och återkomma med en
kostnadsanalys inför budget 2021.

Medborgarförslag – Sittbänkar vid gång och cykelvägar – gamla
järnvägslinjer (KS 2019/181), inkom 2019-03-26. Tekniska
nämnden beslutade 2020-02-20 § 40 att:


Avslå medborgarförslaget om fler sittbänkar vid gång och
cykelvägar lngs gamla järnvägslinjen i Hörby tätort på grund av
den ekonomiska situationen som råder i kommen finns inga
medel för att köpa in nya sittbänkar.

Medborgarförslag – Förändringar kring gamla torg (KS 2019/187),
inkom 2019-03-28. Tekniska nämnden beslutade 2020-02-20 § 46
att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande enligt nedan:
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Sänkning av kantsten har redan genomförts.



Avslå övriga förändringsåtgärder i medborgarförslaget.

Medborgarförslag – Installera fimpomater på olika platser (KS
2019/190), inkom 2019-04-02. Tekniska nämnden beslutade 201912-12 § 225 att:


Avslå medborgarförslaget om installation av fimpomater med
hänvisning till den nya tobakslagen.



Medborgarförslaget anses besvarat.

Medborgarförslag – Cigarettholkar för fimpar på olika platser (KS
2019/214), inkom 2019-05-01. Tekniska nämnden beslutade 201912-12 § 224 att:


Avslå medborgarförslaget om att installera cigarettholkar på
gator och torg i Hörby tätort med hänvisning till den nya
tobakslagen.



Medborgarförslaget anses besvarat.

Medborgarförslag – Delaktighet i samhället och en meningsfullhet i
vardagen (KS 2019/240), inkom 2019-05-14. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-11-11 § 259 att:


Medborgarförslaget avslås med följande motivering: Det finns
idag inga beslut om en byggnation av ett kulturcenter eller vilka
verksamheter ett sådant center skulle innehålla. Vid ett
eventuellt framtida beslut om byggnation är en tidig dialog med
berörda verksamheter avgörande för ett lyckat resultat. Förslaget
om ett café kommer att lyftas upp i den kulturpolitiska
arbetsgruppen.

Medborgarförslag – Ombyggnad av skateparken på spontan
idrottsplatsen till en betongskatepark (KS 2019/312), inkom 2019-

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Version

2020-03-12

4 (4)
Dnr

KS 2020/023

Kommunledningsförvaltningen
Kansli och ledningsstöd
08-13. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-10-08 § 93 att
avslå medborgarförslaget med motivering:


Kultur- och fritidsnämnden ser det positiva med en betongpark,
men har ingen möjlighet att prioritera ett sådant projekt i
kommunens investeringsbudget

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-12
Beslutet skickas till
Kopia av fullmäktiges beslut skickas till:
Kansliet

Petter Hallberg
Kommunsekreterare

