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Diarienummer
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Rubrik och förslagsställare
Medborgarförslag om att inrätta ett
demokraticafé i samband med
kommunfullmäktigemöten
Ingela och Glenn Zetterlind

KS2016/62

Medborgarförslag om integration av
flyktingar
Mattias Ekenberg

KS2016/195

Anmält på kf
2015-12-10
(Remitteras till
kommunstyrelsen för
handläggning och
beslut)

2016-04-28
(Remitteras till
kommunstyrelsen för
handläggning och
beslut)

Medborgarförslag om ny vattentäkt i Töllsjö 2016-10-13
Elving Johansson

(Remitteras till
kommunstyrelsen för
handläggning och ska
besvaras av fullmäktige)

Berednings- och beslutsinstans
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-27, § 40
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslag om att upprätta ett
demokraticafé. Ett demokraticafé ska öppnas under en prövoperiod i
Bollebygdskolans matsal kl 16 före varje kommunfullmäktigesammanträde som startar klockan 17 under hösten 2017.
Utvärdering sker i december 2017 av kommunfullmäktiges
presidium som då beslutar om caféet ska bli permanent utifrån
återrapportering från förvaltningen kring caféts mottagande.
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-03, § 70:
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat, i och med att
kommunfullmäktige i februari 2017 antog en integrationsstrategi
som syftar till att tydliggöra kommunens integrationsarbete.
Integrationsstrategin anger hur kommunen ska arbeta över tid för att
underlätta och påskynda integrationsprocessen för de nyanlända som
bosätter sig i kommunen.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-16, § 33:
Medborgarförslaget är besvarat. Vattentäkten vid Storskogen är som
förslaget anger etablerad och har säkerligen god kapacitet för att
försörja samhället med dricksvatten. Problemet är täktens läge vid
RV 180 mellan Borås och Alingsås, och närheten till vägen. Det är
alltid en risk att ha en vattentäkt nära en väg och ju större väg och ju
fler tunga fordon som passerar med farligt gods, desto större risk
föreligger att en olycka sker och kan kontaminera vattentäkten.
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Den andra negativa aspekten är ekonomisk. Det är väldigt dyrt att
bygga VA-ledningar och då sträckan uppgår till ca 6 km så är bara
ledningskostnaden uppskattad till ca 30 miljoner. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att hitta en ny vattentäkt i
anslutning till tätorten. Skulle ingen lämplig lokalisering av ny
vattentäkt i anslutning till tätorten hittas så kommer medborgarförslaget och andra alternativ att utredas närmare.
KS2015/355

Medborgarförslag om trafiksituationen på
Göteborgsvägen
Yvonne Andrén

2015-11-19
(Remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för handläggning och beslut)

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-02-06, § 20:
Medborgarförslaget är besvarat. Göteborgsvägen är en kraftigt
trafikerad väg genom Bollebygds tätort och samhällsbyggnadsförvaltningen välkomnar förbättringsförslag. Sedan medborgarförslaget kom in har korsningen Ballebovägen - Göteborgsvägen
förbättrats med ny asfalt och mer linjemålning. Övergångstället ner
mot stationsområdet är vitmålat. Även ytan som används för
torghandel kan numera användas som parkeringsplats under de dagar
då torghandel inte pågår.
Eftersom Trafikverket är väghållare för Göteborgsvägen är det deras
uppgift att utreda trafiksäkerheten och i dialog med fastighetsägaren
till Göteborgsvägen 28 komma överens om infarten till fastigheten
ska ändras. Kommunen har skickat in önskemålet till Trafikverket
för handläggning av dem. Trafikverket har svarat att förslaget är bra
men det skulle innebära att parkeringsplatser måste ändras på
fastigheten och de har ingen möjlighet eller avsikt att kräva det
av fastighetsägaren eftersom det ligger utanför trafikområdet.
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KS2014/429

Medborgarförslag om fria kollektivtrafikresor för pensionärer
Elsy Persson

KS2016/116

Medborgarförslag om fria kollektivtrafikresor för pensionärer
Kenneth Andersson

KS2017/109

Medborgarförslag ny skola vid redan
befintligt upptagningsområde
Mathias Carlzon

2014-11-20
(Remitteras till
kommunstyrelsen för
handläggning och
beslut)

2016-04-28
(Remitteras till
kommunstyrelsen för
handläggning och
beslut)

2017-04-27
(Remitteras till
bildnings- och
omsorgsnämnden för
handläggning och
beslut)

Kommunstyrelsens beslut 2017-06-12, § 104:
Bollebygds kommun införde fria kollektivtrafikresor för pensionärer
som är folkbokförda i Bollebygds kommun från och med 1 januari
2017. Fria resor med den allmänna kollektivtrafiken gäller för
personer som fyllt 65 år och reser inom kommunen. Med det anses
medborgarförslaget vara besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-12, § 105:
Bollebygds kommun införde fria kollektivtrafikresor för pensionärer
som är folkbokförda i Bollebygds kommun från och med 1 januari
2017. Fria resor med den allmänna kollektivtrafiken gäller för
personer som fyllt 65 år och reser inom kommunen. Med det anses
medborgarförslaget vara besvarat.

Bildnings- och omsorgsnämndens beslut 2017-08-28, § 72:
Befolkningsökningen i Bollebygds kommun har de senaste två åren
varit strax över 3 % per år och den beräknas att fortsätta. 2020
beräknas Bollebygds kommun passera 10 000 invånare varav
antalet barn i förskoleålder (1-5 år) då är ca 800 och elever i
grundskolan (7-15 år) 1 300. Den främsta befolkningsökningen har
skett och beräknas ske i Bollebygds tätort. Bildnings- och
omsorgsnämnden ser att det finns ett stort behov av en ny skola och
förordar en skola med årskurserna 7-9. Redan idag har Bollebygdskolan alltför många elever i varje klass. Sammantaget innebär detta
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krav på nybyggnation. Var den nya skolan ska ligga är ett uppdrag
för samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram utifrån den
aktualitetsförklaring av den nuvarande översiktsplanen och
tillhörande dokument som godkändes av kommunfullmäktige i
februari 2017. Alla som vill starta eller utöka en fristående skola
måste ansöka hos Skolinspektionen. Det åligger inte kommunen att
lägga ett uppdrag på en fristående verksamhet. Om Gaddenskolan
vill utöka sin verksamhet gör de en ansökan till Skolinspektionen
som prövar ansökan och gör en helhetsbedömning. Skolinspektionen
skickar ansökan på remiss till den kommun där skolan eller
utbildningen är tänkt att starta. Kommunen får då möjlighet att yttra
sig om effekterna för den kommunala skolan. Under handläggningen
kontrolleras och bedöms bland annat innehållet i ansökan,
kommunernas yttranden, ekonomin hos sökanden samt eventuella
anmälningsärenden och tillsynsrapporter. Skolinspektionen tar beslut
om ansökan senast den 30 september året innan skolan ska starta, om
det är möjligt. När en enskild huvudman har godkänts för en
utbildning ska utbildningen starta senast vid början av det läsår som
inleds två år efter godkännandet. Med det anses medborgarförslaget
vara besvarat.
KS2017/140

Medborgarförslag om allmänhetens
frågestund på kommunfullmäktiges möten
Eva Hee Rasmussen

2017-06-08
(Remitteras till
kommunstyrelsen för
handläggning och
beslut)

Kommunstyrelsens beslut 2017-11-20, § 165:
Medborgarförslaget är besvarat. Bollebygds kommun möter lagens
krav på allmänhetens frågestund, och om utfallet med demokraticafé
blir positivt avgör kommunfullmäktiges presidium om caféet ska
permanentas.
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