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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Gustav Cruce 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-12-06   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS460 009 

 

 

Svar på medborgarförslag om hinderbana/utegym i 
Eskilsby 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 151 att till 
kommunstyrelsen remittera medborgarförslag om skyndsam behandling av 
tidigare insänt medborgarförslag om hinderbana/utegym i Eskilsby. 
Kommunfullmäktige gav även kommunstyrelsen i uppdrag att besluta i 
ärendet. Medborgarförslaget tolkas som en propå om att ett tidigare insänt 
medborgarförslag med identiskt innehåll skyndsamt skall beredas och 
beslutas.  
 
Det tidigare insända förslaget innebär en hinderbana/utegym i Eskilsby. 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2021 § 50 att remittera det 
ärendet till kommunstyrelsen samt ge samma nämnd i uppdrag att besluta. 
Ärendet har beretts av förvaltningen och har lämnats till kommunstyrelsen 
för beslut. Medborgarförslag tar olika lång tid att bereda men 
handläggningstiden bör inte överskriva ett år enligt gällande rutiner.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 6 december 2021  
 Medborgarförslag om skyndsam behandling av tidigare insänt 

medborgarförslag om hinderbana/utegym i Eskilsby 
 
 
 
 
 
Päivi Malmsten Susanna Eskilsson Juhlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Inskickat av: Tobias Falklöf
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#27313

Datum
2021-07-15 13:12

Ärendenummer: #27313 | Inskickat av: Tobias Falklöf (signerad) | Datum: 2021-07-15 13:12

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
Tobias Falklöf

Adress 

Telefon 
-

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post
SMS

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Hinderbana / utegym i Eskilsby

Beskriv förslaget
Södra Landvetter kommunalförening i Eskilsby har önskemål om att bygga en hinderbana / utegym i Eskilsby.
Kommunen arrenderar mark där detta kan göras. Det snackas mycket i bygden, och i väldigt positiva ordalag, om att få detta 
genomfört.
Mer detaljer på förslaget har Ros-Marie Reinhold tidigare skickat in som medborgarförslag (ärendenummer #997).
Hoppas verkligen ni på kommunen tar tag i detta nu så det inte hamnar i långbänk!
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