
§ 151 

Justerandes sign 

I 

.0 ( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-10-20 

:: f : S 14 (23) 

HA 'W LH!G 
fR 66 20 1 6 

Dnr 2016/ 1175 -~ S 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett 
år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33§, ska medborgarförslag beredas så, att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om beredning 
inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid bered
ningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva med
borgarförslaget från vidare handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning ska 
kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges sammanträden i april 
och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/178/1, missiv 
Bilaga KS 2016/178/2, sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats 
inom ett år 
Bilaga KS 2016/178/3, sammanställning av aktuella medborgarförslag som inkom
mit till Sala kommun t o m 23 september 2016 

Ledningsutskottets beslut 2016-10-04, § 205 

Yrkanden 
Hann Westman (SBÄ) yrkar 
bifall titl ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handli nga rna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställ er att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 



Bilaga KS 2016/178/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Sara Nässing 

Missiv 
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2016-09-23 
DIARIENR: 2016/1175 

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. 
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Bi laga KS 2016 / 178/2 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Sara Nässing 

lnk. 2016 -09- 2 7 

Mtb~ 

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 
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2016-09-23 

DIAIRENR: 2016/ 1175 

SAMMANSTÄLLNING 

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: 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
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2016-09-23 

DIARIENR: 2016/1175 

Sammanställning av aktuella medborgarförslag inkomna till 
Sala kommun till och med den 23 september 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 förslaget 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 Wallin 
Inkom: 2015-04-27 
Remiss: medborgarkontoret, Anders Johansson 
Remissvar: 
Beslut: 

2015/1012 Skatepark i Ransta eller Ransta by 

Förslagsställare: Richard Thygesen 
Inkom: 2015-12-23 
Remiss: kultur- och fritidsnämnden 
Remissvar: kultur- och fritidsnämnden 
Beslut: 



Kommunstyrelsens förvaltning 

2016/117 Om köp av fastighet till förskola/skola i Varmsätra 

Förslagsställare: Personal på Varmsätra skola 
Inkom: 2016-01-22 
Remiss: skolnämnden/tekniska kontoret 
Remissvar: skolnämnden/tekniska kontoret 
Beslut: LU 2016-09-20 

2016/236 Inrätta ett Medborgarråd i Sala 

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

2016/462 Om ökad trafiksäkerhet för skolbarn som åker buss i Sala kommun genom 
obligatorisk reflex tillsammans med busskort 

Förslagsställare: Cecilia Enström 
Inkom: 2016-03-25 
Remiss: barn- och utbildning/tekniska kontoret 
Remissvar: barn- och utbildning/tekniska kontoret 
Beslut: 

2016/565 Om högstadieskola i Ransta 

Förslagsställare: Linda Brudigam 
Inkom: 2016-04-21 
Remiss: sko/nämnden 
Remissvar: 
Beslut: 
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