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FÖRTECKNING BESVARADE MEDBORGARFÖRSLAG UNDER 2018
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Diarienummer Rubrik och förslagsställare
KS2016/91
Medborgarförslag om
utbyggnad av cykelväg
mellan Sandared och Olsfors
Anneli Ekström

Anmält på kf
2016-04-28
(Remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för
handläggning
och beslut)

Berednings- och beslutsinstans
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-02-19, § 27:
Medborgarförslaget är besvarat. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att
bygga ut cykelvägnätet, men har inte resurser att tillgodose alla önskemål som finns. Prioriteringar
av nya cykelvägar görs och behöver samordnas med Trafikverket som är väghållare. Trafikverket
har meddelat Bollebygds kommun att man väntar in en åtgärdsvalsstudie benämnd Noden Borås,
som bl a pekar ut behovet av att anlägga en gång- och cykelväg utmed väg 1757, där etapper av
sträckningen mellan Sandared och Olsfors övervägs. Trafikverket behöver säkra finansen för
eventuell produktion. Det finns inga medel i den nationella planen i den storleken som kan
komma att krävs för åtgärden. Trafikverket kommer att föreslå medfinansiering från kommunen
till det statliga vägnätet. Medel för cykelväg på föreslagen sträckning finns idag inte i nämndens
budget.
Trafikverket är väghållare på det statliga vägnätet. Åtgärder som fastställs i de regionala
infrastrukturplanerna utförs och administreras, i normalfallet, av Trafikverket.
Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för cykelleder på det nationella vägnätet, som
blev klar under 2015. Studien resulterade i utpekade stråk som ska prioriteras för utbyggnad av
tillgängliga gång- och cykelvägar. Syftet är främst att främja arbetspendlingen med cykel. Sträckan
Göteborg-Borås längs RV 40 är ett av de utpekade stråken. Beslut har tagits gällande att stråket
kommer att dras längs parallella vägar till riksväg 40, den ”gamla riksväg 40”. Väg 1757 är således
en del av det utvalda stråket.
Bollebygds kommun äger inte beslutsprocessen, men kan fortsätta att vara en aktiv part, bl a i
dialogen med Trafikverket. Sträckningen Sandared-Olsfors är även en mellankommunal fråga då
två kommuner berörs, Bollebygd och Borås. Revideringen av den regionala transportinfrastrukturplanen som startade 2016 pågår fram till den 31 januari 2018, då planförslaget ska levereras till
regeringskansliet.
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KS2017/116

Medborgarförslag om
Västtrafiks sommarlovskort
till ungdomar
Gabriel Nordangård

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

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-26, § 42:
Västra Götalandsregionen kommer att söka medel från Trafikverket för att främja fri
kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet. Medborgarförslaget är med det besvarat.
Regeringen föreskriver att den regionala kollektivtrafiken kan söka bidrag från Trafikverket
om stöd att främja fri kollektivtrafik för ungdomar. Regionens kollektivtrafiknämnd i Västra
Götaland kommer att söka bidrag från Trafikverket för att skapa förutsättningar för att
erbjuda skolungdomar att resa avgiftsfritt med linjeförd kollektivtrafik under sommarlovet.
Erbjudandet ska rikta sig till alla skolungdomar som är folkbokförda i länets kommuner under
en treårsperiod. Västra Götalandsregionen förbereder sig för ett möjligt genomförande
sommaren 2018.

KS2017/113

Medborgarförslag om bättre 2017-04-27
information från kommunen (Remitteras till
kommunAnna Lind
styrelsen för
handläggning
och beslut)

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 55:
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. Bollebygds kommun kommer med start
i mars 2018 att samla annonser från kommunen på en fast halvsida i Annonsmarkna’n. Där
kommer kommunens verksamheter annonsera om en del av det som är aktuellt, till exempel
kommunal service och tjänster, aktiviteter, evenemang, möten, invigningar, information till
företag och vissa jobbannonser. Det ska förbättra kommunens service och samtidigt göra det
lättare att hitta kommunens annonser i tidningen.

KS2015/385

Medborgarförslag om
utbildning i hbtq för alla
anställda och politiker i
Bollebygds kommun

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 56:
I Bollebygds kommun arbetar man utifrån diskrimineringslagen och i enlighet med
diskrimineringslagen sker arbetet från och med 2018 integrerat i den ordinarie kommunala
verksamheten med till exempel dialoger på arbetsplatsträffar (APT), i samverkansgrupper och
ledningsgrupper utifrån alla diskrimineringsgrunderna. Avseende utbildning för kommunens
politiker står det varje nämnd fritt att boka lämplig utbildning om nämnden så vill.
Medborgarförslaget anses med det vara besvarat.

Lotta Andersson, Emma
Missne och Ingela Zetterlind

2015-12-10
(Remitteras till
kommunstyrelsen för
handläggning
och beslut)
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KS2017/121

Medborgarförslag om att alla
ensamkommande barn ska
få stanna i Bollebygds
kommun under hela
asylprocessen
Maria Hedin, Ingela Zetterlind
m.fl.

KS2017/108

2017-04-27
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-20, § 84:
(Remitteras till Medborgarförslaget är besvarat.
bildnings- och
omsorgsnämnden för
handläggning,
tillbaka till kf för
beslut)

Medborgarförslag med fokus 2017-04-27
på hyresbostäder
(Remitteras till
kommunMathias Carlzon
styrelsen för
handläggning
och beslut)

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-26, § 149:
Kommunstyrelsen delar Mathias Carlzons syn på att kommunen bör fokusera på att bygga
hyresrätter, och både Bollebo och privata aktörer har flera projekt igång avseende byggnation
av hyresrätter i kommunen. Kommunstyrelsen anser med det att medborgarförslaget är
besvarat.
Kommunstyrelseförvaltningen gör följande bedömning: De senaste årens samarbete med
Bollebo har resulterat i att stiftelsen nu har flera projekt igång när det gäller att bygga
hyresrätter i kommunen. Under 2019 kommer det att byggas 16 hyresrätter i Töllsjö,
under 2020 kommer Bollebo att färdigställa 24 lägenheter på Odinslund i Bollebygd och under
2021 kommer det att byggas 30 lägenheter på Bergadalen i Bollebygd. Strand AB kommer att
uppföra ett 50-tal hyresrätter på Malmgården och det beslutet har kommit till stånd genom ett
nära samarbete med kommunen. Parallellt med dessa byggplaner arbetar
samhällsbyggnadsförvaltningen intensivt med att ta fram en ny översiktsplan för Bollebygds
kommun, en plan som ska ligga till grund för hållbar och långsiktig byggnation i kommunen.
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KS2017/319

KS2017/221

Medborgarförslag om öppen 2018-02-15
förskola vid Krafthuset
(Remitteras till
bildnings- och
Martin Björk
omsorgsnämnden för
handläggning
och beslut)

Bildnings- och omsorgsnämndens beslut 2018-05-14, § 62:
Bildnings- och omsorgsnämnden avslår medborgarförslaget.

Medborgarförslag om
utformning av
Rinna friluftsområde

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-14, § 96:
Medborgarförslaget är besvarat.

Bo Nordqvist

2017-09-21
(Remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för
handläggning
och beslut)

Bildnings- och omsorgsförvaltningen gör följande bedömning: I skollagen framgår det att en
kommun får anordna öppen förskola som komplement till förskola och pedagogisk omsorg.
Vad gäller lokaliseringen vid Krafthuset är förvaltningen tveksam till att utrymme finns för att
bedriva öppen förskola men det är avhängt hur frekvent verksamheten skall ha öppet. Öppen
förskola kan bara bedrivas när redan bokade verksamheter dagtid inte finns i lokalerna.
Tillgången till lokalerna blir således väldigt begränsat därför är det en olämplig placering.
Förvaltningens bedömning är att det finns en efterfrågan av öppen förskola framförallt hos
nyinflyttade eller familjer som planerar att flytta in. De önskar en kommunal öppen förskola
som de haft i kommunerna de kommer från. Vårdnadshavare framför i kontakt med
förvaltningen att de anser att eftersom Bollebygd är en kommun med många nyinflyttade finns
det ett behov för föräldrar/barn att knyta nya kontakter och bygga upp ett socialt nätverk.
Förvaltningen ser inte att det finns ekonomiskt utrymme inom förskoleverksamheten att starta
upp en öppen förskola. Prioriteringen bör vara att skapa plats i förskolan för de som arbetar
eller studerar samt att sänka antalet barn i barngrupperna så det motsvarar styrdokumentens
krav.

Samhällsbyggnadsförvaltningen delar åsikten om att det finns ett stort behov
av att ordna ett rekreationsområde som erbjuder olika aktiviteter både för invånare och
besökare. Rinnaområdet är cirka 80 hektar och har med tanke på sitt läge samt kvalitéer goda
förutsättningar till att bli ett bra rekreationsområde. Området var tidigare tänkt att bli en
golfbana, dessa planer är nedlagda.
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Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2015-08-31 att ta fram en ny
detaljplan för Rinna-Getabrohult med syftet att pröva om området kan användas som
friluftsområde inklusive idrottsplats för många olika intressen såsom fotbollsplaner, eventuell
framtida idrottshall, gym, elljus- och promenadspår.
Som ett första steg i att påbörja uppdraget tog samhällsbyggnadsförvaltningen under
sommaren 2017 fram en förstudie över Rinnaområdet. Syftet var att på en översiktlig nivå
kartlägga områdets förutsättningar. I förstudien ingick även en medborgardialog med syfte att
ta reda på vad invånarna vill ha i området. Dialogen fick god respons, då cirka 260 personer
deltog. Nästa steg i processen är att utifrån önskemål allmänhetens föreslag bestämma samt
göra en prioritering för vad Rinnaområdet ska innehålla samt budgetera för detta. Det görs av
samhällsbyggnadsnämnden. Därefter kan arbetet med att ta fram detaljplanen fortsätta.
Tidplan för när detaljplan ska vara färdig är ännu inte bestämd. I prioriteringsordningen för
planuppdrag under 2018, antaget av KS 2017-11-20, §161, har detaljplan för Rinna haft
prioritering två av tre.
Med många prioriterade detaljplaner och med begränsade resurser har planenheten under
våren inte haft tid att påbörja Rinnaplanen. Ny prioriteringsordning av planuppdrag för 2019
ska tas i samband med verksamhetsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser Bo Nordqvist
insända material över Rinnaområdet tillsammans med den förstudie som togs fram under 2017
som ett viktigt underlagsmaterial i det fortsätta arbetet med Rinnaområdet.
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