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§ 80
Redovisning av medborgarförslag (KSKF/2016:243)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 23
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att från och med 2013 är det möjligt
att lämna in medborgarförlag till Eskilstuna kommun. Ett medborgarförslag ska
enligt kommunens bestämmelser beredas så att beslut tas inom sex månader från
det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. En redovisning över de
medborgarförslag som inte beretts färdigt ska lämnas till kommunfullmäktiges
sammanträden i april och oktober.
Kommunledningskontoret har inför kommunfullmäktiges sammanträde i april tagit
fram en redovisning av status för medborgarförslagen per den 23 mars 2016.
Av redovisningen framgår att det har lämnats in totalt 123 medborgarförslag, varav
45 stycken år 2015 och 8 stycken hittills under år 2016. Antalet slutbehandlade
medborgarförslag uppgår till 102 stycken. Av de 21 medborgarförslag som ännu
inte är slutbehandlade är fem stycken på väg upp för beslut i kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige i april.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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Kommunstyrelsen

Redovisning av medborgarförslag
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Från och med 2013 är det möjligt att lämna in medborgarförlag till Eskilstuna
kommun. Ett medborgarförslag ska enligt kommunens bestämmelser beredas så att
beslut tas inom sex månader från det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige.
En redovisning över de medborgarförslag som inte beretts färdigt ska lämnas till
kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober.
Kommunledningskontoret har inför kommunfullmäktiges sammanträde i april tagit
fram en redovisning av status för medborgarförslagen per den 23 mars 2016.
Av redovisningen framgår att det har lämnats in totalt 123 medborgarförslag, varav
45 stycken år 2015 och 8 stycken hittills under år 2016. Antalet slutbehandlade
medborgarförslag uppgår till 102 stycken. Av de 21 medborgarförslag som ännu
inte är slutbehandlade är fem stycken på väg upp för beslut i kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige i april.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Lena Lundberg
Administrativ chef
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2016-03-23

Redovisning av status för medborgarförslag
Antal inkomna förslag 2013:

32

Antal inkomna förslag 2014:

38

Antal inkomna förslag 2015:

45

Antal inkomna förslag 2016:

8

Totalt antal inkomna förslag:

123

Antal slutbehandlade förslag:

102

Pågående förslag som ska beslutas av
-

kommunfullmäktige:

8

-

kommunstyrelsen:

7

-

kultur- och fritidsnämnden:

1

-

socialnämnden:

1

-

stadsbyggnadsnämnden:

3

-

barn- och utbildningsnämnden:

1

Totalt antal pågående förslag:

21
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Slutbehandlade medborgarförslag sedan senaste redovisningen till
kommunfullmäktige
Nr

Inkommen

Ärenderubrik

Beslutsinstans

Beslut

77.

2015-01-28
Dnr 2015:71
2015-02-03
Dnr 2015:96
2015-02-11
Dnr 2015:102

Anlägg en badstrand på ön
där Åbryggan låg
Återinför ledsagarservice
för synskadade
Skapa särskild avdelning på
äldreboende för
finsktalande personer samt
för personer med demens
Placera en bänk på
Fristadstorget med
information om bandet
Kent samt med möjlighet
att få lyssna på Kents musik
Ge barn i skola och
förskoleklass, med
hemmavarande förälder,
rätt till fritidsplats tio
timmar i veckan
Öka antalet bostäder i
centrala Eskilstuna genom
att flytta de gamla och
tomma husen i kv
Vapensmeden 1 och istället
bygga bostäder på platsen
Skapa fler arbetstillfällen
genom att i kommunal regi
driva t ex storskaliga
lantbruksenheter med
djurhållning och närodlad
mat
Underlätta möjligheten att
lämna medborgarförslag för
personer som har svårt att
uttrycka sig i skrift
Köp in s k rosa elefanter för
städning av Eskilstunas
centrum
Gör hela sträckan längs
Nygatan mellan
Careliigatan och
Kriebsensgatan i Eskilstuna
till gångfartsområde
Skapa ett Mälar-västligt
storstadsalternativ till
Stockholmsregionen

Kommunfullmäktige
(KF 2015-03-26, § 82)
Kommunfullmäktige
(KF 2015-02-26, § 56)
Kommunfullmäktige
(KF 2015-02-26, § 57)

Avslag
KF 2015-11-26, § 261
Avslag
KF 2015-10-29, § 237
Besvarat.
KF 2015-10-29, § 238

Kultur- och fritidsnämnden
(KF 2015-03-26, § 77)

Avslag.
KFN 2015-09-22, § 59

Kommunfullmäktige
(KF 2015-04-23, § 106)

Besvarat
KF 2015-11-26, § 262

Kommunstyrelsen
(KF 2015-08-27, § 179)

Besvarat
KS 2016-01-26, § 17

Kommunstyrelsen
(KF 2015-08-27, § 181)

Avslag.
KS 2015-11-10, § 246.

Kommunfullmäktige
(KF 2015-06-16, § 149)

Besvarat.
KF 2015-10-26, § 263.

Stadsbyggnadsnämnden
(KF 2015-08-27, § 183)

Besvarat.
SBN 2015-12-09, § 250.

Stadsbyggnadsnämnden
(KF 2015-08-27, § 184)

Avslag.
SBN 2015-12-09, § 251.

Kommunstyrelsen
(KF 2015-08-27, § 185)

Besvarat.
KS 2016-01-26, § 18.

78.
79.

80.

2015-03-02
Dnr 2015:159

85.

2015-03-27
Dnr 2015:213

86.

2015-04-22
Dnr 2015:276

88.

2015-05-11
Dnr 2015:315

89.

2015-05-21
Dnr 2015:324

91.

2015-06-10
Dnr 2015:344

92.

2015-06-12
Dnr 2015:347

93.

2015-06-12
Dnr 2015:363
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95.

2015-06-30
Dnr 2015:373

96.

2015-06-16
Dnr 2015:374
2015-07-27
Dnr 2015:385

97.
98.

2015-07-27
Dnr 2015:386

99.

2015-08-05
Dnr 2015:389

100.

2015-08-07
Dnr 2015:391

101.

2015-08-08
Dnr 2015:396
2015-08-17
Dnr 2015:415

102.

103.

2015-09-03
Dnr 2015:471

104.

2015-08-28
Dnr 2015:472

106.

2015-09-23
Dnr 2015:487

Sätt ljusslingor i gult och
blått under Nybron i
Eskilstuna
Anlägg av- och påfart till
Ekeby återvinningscentral
Gör samspelsytan på
Köpmangatan till
gångfartsområde
Justera fontänen vid
Nybron i Eskilstunaån efter
faktiska vindar
Förbättra urvalsmetoderna
för antagning till utbildning
inom Komvux
Hjälp utländska tiggare att
åka tillbaka hem och bistå
dem därefter ekonomiskt i
deras hemländer
Arbeta för att öppna
Eskilstunaån för båttrafik
Genomför en
folkomröstning om flytt av
en del åkattraktioner från
Parken Zoo till Stadsparken
i Eskilstuna
Asfaltera parkeringen till
Vallby skola och fritidshem
Lös snarast situationen med
tältläger vid Kjulavägen,
Eskilstuna
Asfaltera förlängningen av
Bredängsgatan fram till
Mått Johanssons väg,
Eskilstuna
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Stadsbyggnadsnämnden
(KF 2015-08-27, § 187)

Besvarat.
SBN 2015-12-09, § 253.

Stadsbyggnadsnämnden
(KF 2015-08-27, § 188)
Stadsbyggnadsnämnden
(KF 2015-08-27, § 189)

Avslag.
SBN 2015-12-09, § 252.
Avslag.
SBN 2015-12-09, § 255.

Stadsbyggnadsnämnden
(KF 2015-08-27, § 190)

Besvarat.
SBN 2015-12-09, § 254.

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden
(KF 2015-08-27, § 191)
Kommunfullmäktige
(KF 2015-08-27, § 192)

Besvarat.
AVN 2015-11-11, §
103.
Avslag.
KF 2016-02-11, § 11.

Kommunfullmäktige
(KF 2015-08-27, § 193)
Kommunfullmäktige
(KF 2015-08-27, § 195)

Avslag.
KF 2016-02-11, § 12.
Avslag.
KF 2016-02-11, § 13.

Barn- och
utbildningsnämnden
(KF 2015-09-24)
Kommunstyrelsen
(KF 2015-09-24)

Besvarat.
BUN 2016-02-18, § 1.

Stadsbyggnadsnämnden.
(KF 2015-10-29, § 241)

Besvarat.
SBN 2016-01-18, § 19.

Besvarat.
KS 2016-01-26, § 22.
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Pågående medborgarförslag
Nr

Inkommen

Ärenderubrik

Beslutsinstans

Status

87.

2015-04-22
Dnr 2015:277

Arrangera guidade turer i
utvecklingsområden i
Eskilstuna med syfte att
underlätta för äldre att följa
med i stadsutvecklingen
trots att man kanske inte
längre är lika rörlig
och/eller mobil

Kommunstyrelsen
(KF 2015-08-27, § 180)

Ärendet bereds av
kommunledningskontoret.
Beslut beräknas fattas av
kommunstyrelsen i maj 2016.

90.

2015-06-10
Dnr 2015:343

Socialnämnden
(KF 2015-08-27, § 182)

Ärendet bereds av
socialförvaltningen.

94.

2015-06-23
Dnr 2015:364

Ge de familjehem där
somaliska barn är placerade
utbildning i somalisk kultur
Inför enprocentsregel för
konstnärlig gestaltning av
offentliga miljöer

Kommunfullmäktige
(KF 2015-08-27, § 186)

105.

2015-09-22
Dnr 2015:474

Kommunfullmäktige
(KF 2015-10-29, § 240)

107.

2015-09-23
Dnr 2015:488

Stadsbyggnadsnämnden
(KF 2015-10-29, § 242)

108.

2015-09-23
Dnr 2015:489

Stadsbyggnadsnämnden
(KF 2015-10-29, § 243)

Ärendet bereds av
stadsbyggnadsförvaltningen

109.

2015-09-23
Dnr 2015:490

Ge förslagsställaren
möjlighet att debattera sitt
medborgarförslag på ett
förberedande möte inför
kommunfullmäktige
Återställ
hastighetsbegränsningen
till 70 km/h på
Folkestaleden längs Ekeby
återvinningscentral
Bygg om avsmalningen på
Bolindervägen, Eskilstuna,
till två separata filer
Anlägg en väg som
ansluter
Malmköpingsvägen med
Strängnäsvägen

Kommunledningskontoret
har berett ärendet. Beslut
beräknas fattas av
kommunfullmäktige den 28
april 2016.
Kommunledningskontoret
har berett ärendet. Beslut
beräknas fattas av
kommunfullmäktige den 28
april 2016.
Ärendet bereds av
stadsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsen
(KF 2015-10-29, § 244)

110.

2015-10-12
Dnr 2015:500

Anlägg en djurkyrkogård

Kommunstyrelsen
(KF 2015-10-29, § 245)

111.

2015-11-02
Dnr 2015:534

Förbättra belysningen vd
cykelställen utanför
stadsbiblioteket

Stadsbyggnadsnämnden
(KF 2015-11-26, § 266)

Kommunledningskontoret
har berett ärendet. Beslut
beräknas fattas av
kommunstyrelsen den 12
april 2016.
Kommunledningskontoret
har berett ärendet. Beslut
beräknas fattas av
kommunstyrelsen den 12
april 2016.
Ärendet bereds av
stadsbyggnadsförvaltningen.
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112.

2015-11-13
Dnr 2015:552

Anlägg en Hälsans stig i
centrala Eskilstuna

Kommunfullmäktige
(KF 2015-11-26, § 269)

113.

2015-11-27
Dnr 2015:581

114.

2015-12-07
Dnr 2015:591

115.

2015-12-07
Dnr 2015:592

Förse personalen på
servicekontoret i Värjan
med små skyltar eller pins
som visar vilka språk de
kan prata
Bygg ut Mesta skola till en
skola som inkluderar
årskurs F-6
Placera ett av de planerade
utegymmen i Sundbyholm

Barn- och
utbildningsnämnden
(KF 2016-02-11, § 19)
Kommunstyrelsen
(KF 2016-02-11, § 20)

116.

2016-01-02
Dnr 2016:11

117.

2016-01-08
Dnr 2016:53

118.

2016-01-11
Dnr 2016:54

119.

2016-01-12
Dnr 2016:55

120.

2016-01-13
Dnr 2016:56

121.

2016-02-03
Dnr 2016:148

122.

2016-02-11
Dnr 2016:150
2016-02-15
Dnr 2016:151

123.

Ärendet har remitterats till
kultur- och fritidsnämnden
och stadsbyggnadsnämnden
för yttrande.
Kommunledningskontoret
har berett ärendet. Beslut
beräknas fattas av
kommunfullmäktige den 28
april 2016.
Ärendet bereds av barn- och
utbildningsförvaltningen

Ersätt fyrverkerierna på
nyårsafton med en ljus- och
ljudshow
Sätt upp tillfälliga duschoch tvättrum för EUmigranterna och andra
fattiga utan hem
Kräv tillstånd för
användande av fyrverkerier
och smällare
Komplettera utegymmen
med en hinderbana för
vuxna
Totalförbjud försäljning
och avfyrande av
fyrverkerier

Kommunstyrelsen
(KF 2016-02-11, § 21)

Ärendet bereds av
kommunledningskontoret i
samråd med
stadsbyggnadsförvaltningen.
Beslut beräknas fattas av
kommunstyrelsen den 31 maj
2016.
Ärendet bereds av
kommunledningskontoret.

Kommunstyrelsen
(KF 2016-02-11, § 22)

Ärendet bereds av
kommunledningskontoret.

Kommunfullmäktige
(KF 2016-02-11, § 23)

Ärendet bereds av
kommunledningskontoret.

Kultur- och
fritidsnämnden
(KF 2016-02-11, § 24)
Kommunfullmäktige
(KF 2016-02-11, § 25)

Ärendet bereds av kulturoch fritidsförvaltningen.

Skapa mötesplatser med
aktiviteter för arbetslösa
invandrare och pensionärer
Avvisa tältarna från Ekeby
camping
Förnya kommunens
riktlinjer för serveringstider
inom restaurang i centrum,
slutet sällskap och utom
tätort till samma riktlinje
som ges inom
bostadsområde

Kommunfullmäktige
(KF 2016-03-17)

Ärendet har remitterats till
miljö- och
räddningstjänstnämnden för
yttrande.

Kommunstyrelsen
(KF 2016-03-17)
Kommunfullmäktige
(KF 2016-03-17)
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§ 91
Redovisning av medborgarförslag (KSKF/2016:243)
Beslut
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 23
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att från och med 2013 är det möjligt
att lämna in medborgarförlag till Eskilstuna kommun. Ett medborgarförslag ska
enligt kommunens bestämmelser beredas så att beslut tas inom sex månader från
det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. En redovisning över de
medborgarförslag som inte beretts färdigt ska lämnas till kommunfullmäktiges
sammanträden i april och oktober.
Kommunledningskontoret har inför kommunfullmäktiges sammanträde i april tagit
fram en redovisning av status för medborgarförslagen per den 23 mars 2016.
Av redovisningen framgår att det har lämnats in totalt 123 medborgarförslag, varav
45 stycken år 2015 och 8 stycken hittills under år 2016. Antalet slutbehandlade
medborgarförslag uppgår till 102 stycken. Av de 21 medborgarförslag som ännu
inte är slutbehandlade är fem stycken på väg upp för beslut i kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige i april.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 80, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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