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Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett 
år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas s,1, att full
mäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 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 medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt fullmäktiges arbets
ordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/52/1, sammanställning 
Leclningsutskottets beslut 2016-03-22, § 59 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna 1·edovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 
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Bila3a KS 20 16/52 /1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Jill Roos 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2016 -03- 1 6 
Aktb ilaga 

' 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats 
inom ett år 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäkt ige 
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 vida re hand

läggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Diarie- Ämne 
nummer 

Finns inga medborgarförslag att redovisa. 
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,tJII SALA r.1 KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Jill Roos 

FÖR KÄNNEDOM 

SALA K MMON-
Kommunstyre1sens förvaltning 

lnk. 2016 -03- 1 6 

Sammanställning av aktuella medborgarförslag inkomna till 
Sala kommun till och med den 16 mars 2016 

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 fö rslaget från vidare hand
läggning. 

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

Diarie
nummer 

Ämne 

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: 

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

2015/411 Sockenkyrkans runsten 

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

2015/427 Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer 

Förslagsställare: Gunnel Liljefors-Hoogers 
Inkom: 2015-06-15 
Remiss: kultur och fritid 
Remissvar: kultur och fritid 
Beslut: 

2015/829 Belysning på Rådhusfasaden 

Förslagsställare: Ann-Lisen Nohr 
Inkom: 2015-11-23 
Remiss: tekniska kontoret, samhällsbyggnadskontoret 
Remissvar: tekniska kontoret, samhällsbyggnadskontoret 

Beslut: 

2015/1012 Skatepark i Ransta eller Ransta by 

Förslagsställare: Richard Thygesen 
Inkom: 2016-02-29 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 

2016/70 Omdirigera tung och bullrande trafik till Salas ytterområden 

Förslagsställare: Henrik Jansson 
Inkom: 2016-02-29 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 

2016/99 Uppsättning av väderkamera på Stora Torget och vid Sala Silvergruva 

Förslagsställare: Henric Heligren 
Inkom: 2016-02-29 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

2016/117 Köp av fastighet till förskola/skola i Varmsätra 

Förslagsställare: Agneta Sörengård 
Inkom: 2016-02-29 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 

2016/129 Stänga del av Ökebrogatan för genomfart av motorfordon 

Förslagsställare: Roger Andersson 
Inkom: 2016-02-29 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 

2016/236 Inrätta ett Medborgarråd i Sia 

Förslagsställare: Lars Öberg med flera 
Inkom: 2016-02-29 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 

JR/Sammanställning medborgarförslag 2016-03-16 total 
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