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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-11-24 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 406  Dnr 2022KS4 

Redovisning av medborgarförslag 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
  
Nu redovisas medborgarförslag som inkommit från och med 11 mars, då den senaste 
rapporteringen till fullmäktige gjordes. Redovisningen omfattar 25 medborgarförslag, varav 1 
har beviljats, 8 har avslagits, 5 har ansetts besvarade och 11 är under fortsatt utredning. 
  
I redovisningen ingår tre medborgarförslag som ej fått beslut inom ett år, de tre förslagen har 
inte kunnat prioriteras men de är under utredning och prognosen är att beslut fattas av 
kommunstyrelsen hösten 2022. Övriga ärenden som är under utredning bedöms kunna 
hanteras inom ett år. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 31 oktober 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 170  Dnr 2022KS4 

Redovisning av medborgarförslag 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
  
Förvaltningen redovisar en sammanställning över kommunstyrelsens beslut gällande 48 
medborgarförslag, varav 26 är under beredning. 
  
Enligt prognosen kommer förslagen med ett undantag, där kommunstyrelsen remitterat 
ärendet till Härryda Vatten och Avfall AB för inhämtande av fakta och synpunkter innan 
beslut, att hanteras inom ett års tid inklusive beslut i ärendet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 11 mars 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen  
Josefin Wiberg 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-10-31   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2022KS4 009 

 

 

Redovisning av medborgarförslag 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats 
med anledning av medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte 
avgjorts eller beretts färdigt. 
 
Nu redovisas medborgarförslag som inkommit från och med 11 mars, då 
den senaste rapporteringen till fullmäktige gjordes. Redovisningen omfattar 
25 medborgarförslag, varav 1 har beviljats, 8 har avslagits, 5 har ansetts 
besvarade och 11 är under fortsatt utredning. 
  
I redovisningen ingår tre medborgarförslag som ej fått beslut inom ett år, de 
tre förslagen har inte kunnat prioriteras men de är under utredning och 
prognosen är att beslut fattas av kommunstyrelsen hösten 2022. Övriga 
ärenden som är under utredning bedöms kunna hanteras inom ett år. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 31 oktober 2022 
 
Ärendet 
Medborgarförslag ger medborgarna rätt att väcka förslag i fullmäktige och 
syftar även till att förstärka medborgardialogen. Fullmäktige kan uppdra åt 
en nämnd att besluta i ärende om medborgarförslag. Längre än så får inte 
beslutanderätten delegeras. Ett ärende om medborgarförslag är därigenom 
garanterat en politisk behandling. 

Medborgarförslaget ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen och 
övriga nämnder, två gånger per år ska redovisa vilka medborgarförslag som 
inte har beretts färdigt. 
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I kommunstyrelsens reglemente anges att kommunstyrelsen två gånger per 
år ska informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats i anledning 
av ett medborgarförslag samt redovisa de medborgarförslag som inte 
avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige. 
Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte har 
avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.  

Från och med oktober 2022 har Härrydaidén ersatt medborgarförslag vilket 
beslutades av kommunfullmäktige 22 september 2022 § 17. Syftet med 
Härrydaidén är att göra det enklare för medborgare att skicka in sina idéer, 
medborgare ska få svar inom rimlig tid utifrån vad idén gäller och 
kommunen ska bättre kunna ta tillvara medborgares kunskap och 
engagemang. 

Nedan redovisas ej färdigbehandlade medborgarförslag per den 31 oktober 
2022 samt medborgarförslag där beslut tagits efter 11 mars 2022 då 
medborgarförslagen senast sammanställdes till kommunfullmäktige. 
 

Inkom Förslagets rubrik Diarienr Beslutande 
instans 

Beslut 

2021-09-03 Medborgarförslag om 
upprustning utav 
konstgräsplanen vid 
bostadsområdet vid Säteriet i 
Mölnlycke 

2021ks534 Ks 24 
november 
2022 

Under 
utredning 

2021-09-14 Medborgarförslag om syskons 
rätt till förskoletid 

2021ks562 Ks 7 april 
2022 §164 

Avslag 

2021-09-20 Medborgarförslag om 
gångstråk vid Rådasjön   

2021ks580 Ks nov/dec 
2022 

Under 
utredning 

2021-10-21 Medborgarförslag om 
naturstråk Finnsjön runt 

2021ks629 Ks 24 
november 
2022 

Under 
utredning 

2021-10-25 Medborgarförslag om passiv 
penninginsamling (Tiggeri) 

2021ks634 Ks 7 april 
2022 §165 

Avslag 

2021-05-20 Medborgarförslag om 
förbättring av grillplatser i 
naturreservatet Gallhålan 

2021ks354 Ks 7 april 
2022 §166 

Bifall 

2021-12-04 Medborgarförslag om 
cykelbana Rävlanda - 
Bollebygd 

2021ks767 Ks 27 
oktober 2022 
§381 

Avslag 

2021-12-04 Medborgarförslag om 
cykelbana Rävlanda - 
Bollebygd 

2021ks769 Ks 27 
oktober 2022 
§381 

Avslag 
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2021-12-06 Medborgarförslag om 
kompisåkning 

2021ks768 Ks 29 
september 
2022 §328 

Avslag 

2021-12-10 Medborgarförslag om 
belysning Ötjärn 

2021ks777 Ks 24 
november 
2022 

Under 
utredning 

2021-12-13 Medborgarförslag om 
kallbadhus i Landvetter 

2021ks782 Ks 24 
november 
2022 

Under 
utredning 

2021-12-13 Medborgarförslag om att 
förbjuda fyrverkerier 

2021ks783 Ks 29 
september 
2022 §327 

Avslag 

2021-12-16 Medborgarförslag om 
cykelväg mellan Mölnlycke 
fabriker och Landvetter Södra 
längs södra sidan av 
Landvettersjön 

2021ks800 Ks 24 
november 
2022 

Under 
utredning 

2021-12-20 Medborgarförslag om 
motionscentral i 
Mölnlycke Råda- 
Delsjön-Öjersjöområdet 
för god hälsa 

2021ks801 Ks nov/dec 
2022 

Under 
utredning 

2021-12-27 Medborgarförslag om fritt 
resande för seniorer eller de 
med pensionärsintyg med ett 
B-zonkort i grann-
kommunernas A-zon  
 

2021ks803 Ks 29 
september 
2022 §329 

Besvarat 

2021-12-29 Medborgarförslag om att 
bygga bort bommarna vid 
Rävlandastation 

2021ks812 Ks 29 
september 
2022 §331 

Besvarat 

2022-01-04 Medborgarförslag om 
hundrastgård i Rävlanda 

2022ks8 Ks 2 juni 
2022 §249 

Besvarat 

2022-01-24 Medborgarförslag om lekplats 
och utegym vid 
Pinntorpshallen 

2022ks53 Ks nov/dec 
2022 

Under 
utredning 

2022-02-01 Medborgarförslag om att 
kommunen tar över den del av 
Vällsjövägen som tillhör 
Pixbo Vägförening 
 

2022ks77 Ks 27 
oktober 2022 
§383 

Besvarat 

2022-02-03 Medborgarförslag om att 
förbjuda fyrverkerier och 
smällare 

2022ks83 Ks 29 
september 
2022 §327 

Avslag 
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2022-04-11 Medborgarförslag om gång- 
och cykelbana mellan Hindås 
och Landvetter 

2022KS245 Ks 27 
oktober 2022 
§382 

Avslag 

2022-05-23 Medborgarförslag om att 
införa Bondens Marknad 

2022ks310 Ks 29 
september 
2022 §326 

Besvarat 

2022-08-29 Medborgarförslag om att tillta 
att föräldrar äter frukost på 
skolan 

2022KS437 Planeras till 
Ks feb 2023 

Under 
utredning 

2022-09-07 Medborgarförslag om 
cykelväg från Hindås, via 
Göteborgsvägen mot Rya 

2022KS452 Planeras till 
Ks feb 2023 

Under 
utredning 

2022-09-22 Medborgarförslag om mycket 
störande och väldigt hög 
hastighet Boråsvägen 
Rävlanda 

2022KS479 Planeras till 
Ks feb 2023 

Under 
utredning 

 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef
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