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Sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett 
år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäk
tige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om bered
ning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning 
skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges ordinarie samman
träden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/188/1, missiv 
Bilaga KS 2015/188/2, sammanställning 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-29, § 211 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

drc-



Bilaga KS 2015/188/1 

m~~k~ 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Jill Roas 

MISSIV 

SALA KO'rJIIVlDN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -09- 2 3 
D1nrienr Aktbi ga 

020/'J- 61/2 

Sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats inom 
ett år 

Inledning 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom 
denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Förslag till beslut 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 

beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Jill Roas 
kommunsekreterare 
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Bilaga KS 2015/188/2 

=~~b~ 
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201S-09-22 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Jill Roos 

SA[/\ r(ufv\MUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk "' ,,'1" -fi"- 2 1 , t,1 ~ _;i ~ 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats 
inom ett år 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om beredning inte kan av
slutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas 
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva förslaget från vidare hand
läggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Diarie

nummer 
Ämne 

2014/1029 Vallaskolans lokaler 

Förslagsställare: Maria Doder 
Inkom: 2014-10-03 
Remiss: tekniska kontoret/lokalförvaltarna, skolnämnden 
Remissvar: lokalförvaltarna 
Beslut: 

Aktbilaga 

'2, 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Jill Roos SALA KO\VlMUN. 

Kommunstyrelsens förvaltning 

lnK. Z015 -09- 2 3 
Aktbilaga 

FÖR KÄNNEDOM 

Sammanställning av aktuella medborgarförslag inkomna till 
Sala kommun till och med den 16 september 2015 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om beredning inte kan av
slutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas 
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva förslaget från vidare hand
läggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Diarie- Ämne 

nummer 

2014/1029 Vallaskolans lokaler 

Förslagsställare: Maria Doder 
Inkom: 2014-10-03 
Remiss: tekniska kontoret/lokalförvaltarna 
Remissvar: lokalförvaltarna 
Beslut: 

2014/1126 Förtur till lägenhet i det kommunala bostadsbolaget för våldsutsatta 
kvinnor 

Förslagsställare: Kerstin Bouvin 
Inkom: 2014-11-05 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden, Salabostäder AB 
Remissvar: Salabostäder AB, vård- och omsorgsnämnden 
Beslut: 

.3 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

2014/1198 Säkrare skolväg till Vallaskolan 

Förslagsställare: Carina Fritz 
Inkom: 2014-12-15 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 
Beslut: ledningsutskottet 2015-09-29 

2015/337 Belöningssystem för medarbetare i Sala kommun 

Förslagsställare: Martti Kirotar 
Inkom: 2015-04-27 
Remiss: personalchef 
Remissvar: personalchef 
Beslut: ledningsutskottet 2015-09-29 

2015/284 Flytt av Karl bergs kiosk 

Förslagsställare: Tommy Karlsson 
Inkom: 2015-04-27 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 
Beslut: ledningsutskottet 2015-09-22 

2015/314 Öppet på fritids helger och röda dagar 

Förslagsställare: Ruwaida Nazar-Taha 
Inkom: 2015-04-27 
Remiss: skolnämnden 
Remissvar: skolnämnden 
Beslut: 

2015/364 Inrättande av ett kommunalt organ som samordnar bostadspolitiken samt 
inrättande av regelbundna informationsforum 

Förslagsställare: Roger Wall in 
Inkom: 2015-04-27 
Remiss: medborgarkontoret, Anders Johansson 
Remissvar: 
Beslut: 

2015/482 Offentlig toalett vid fiskartorget 
Förslagsställare: Birgitta Rosen 
Inkom: 2015-06-15 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 
Beslut: ledningsutskottet 2015-09-22 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

2015/383 Återvinning på söndagar 
Förslagsställare: Nina Stridh 
Inkom: 2015-06-15 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

2015/427 En procentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer 
Förslagsställare: Gunnel Liljefors-Hoogers 
Inkom: 2015-06-15 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

2015/392 Skydd vid gångbron över Västeråsvägen vid Bryggeriet 
Förslagsställare: Gunnel Edlund 
Inkom: 2015-06-15 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 
Beslut: lednings utskottet 2015-09-22 

2015/465 Anlägga brygga och båtuppläggningsplats i Camitzka parken 
Förslagsställare: Anders Herslöf 
Inkom: 2015-06-15 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 
Beslut: /edningsutskottet 2015-09-22 

2015/411 Sockenkyrkans runsten 

Förslagsställare: Johan Pettersson 
In kom: 2015-09-01 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

2015/542 Bilkarta över centrum i Sala 

Förslagsställare: M E Berlin 
Inkom: 2015-09-01 
Remiss: medborgarkontoret 
Remissvar: 
Beslut: 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

2015/571 Nattdagis och dagis/fritids som är öppet alla dagar dygnet runt 

Förslagsställare: Emilie Johansson Borglund 
Inkom: 2015-09-01 
Remiss: skolnämnden 
Remissvar: 
Beslut 

JR/Sammanställning medborgarförslag total 2015-09-22 
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