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Sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett
år

(NLEDNING
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 2017/72/1, missiv
Bilaga KS201 7/ 72/ 2, sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats
inom ett år
Bilaga KS2017/7 2/ 3,sammanställning av aktuella medborgarförslag som inkommit
till Sala kommun till och med den 13 mars 2017

Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 81.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C)yrkar
bifall ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull-
mäktige beslutar
ä: godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ä godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna
 

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år

Inledning

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäktige 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 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

a_ttgodkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Sara Nässing
Administratör
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Sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats
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 iapril och oktober.

Diarie- Ämne
nummer

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:

2016/236 Inrätta ett Medborgarråd iSala

Förslagsställare: Lars Öberg med flera
Inkom: 2016-02-29
Remiss: medborgarkontoret/sdkerhetsansvarig, stf räddningschef
Remissvar: medborgarkontoret/säkerhetsonsvarig, stf räddningschef/utredore och
kommunchef
Beslut:
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Sammanställning av aktuella medborgarförslag inkomna till
Sala kommun till och med den 13 mars 2017

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

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:

2016/236 Inrätta ett Medborgarråd iSaia

Förslagsställare: Lars Öberg med flera
inkom: 2016-02-29
Remiss: medborgarkontoret/säkerhetsonsvnrlg, stf räddningschef

Remissvar: medborgarkontoret/säkerhetsansvnrfg, stf räddningschef/utredare och
kommunchef

Beslut:
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2016/1100 Om att Salakommunbehöverta fram en handlingsplanför hur

självmordenskaminskas

Förslagsställare:AnnikaKilmark
Inkom: 2016-09-07

Remiss:skolnämnden/vård-ochomsorgsnämnden
Remissvar:skoInämnden/vård-ochomsorgsnämnden
Beslut:

16/1470Medborgarförslagom busskurervidÄngshagenskolanochvidMånsOlsvägen

Förslagsställare:DianaThulin
Inkom: 2016-12-08

Remiss:

Remissvar:

Beslut:

2017/125 Byggen cykelvägtill SORF

Förslagsställare:Marie C Eriksson
Inkom: 2017-01-19

Remiss:
Remissvar:

Beslut:

2017/239 Medborgarförslagom plogningav trottoarer ochgångbanor

Förslagsställare:Eva-BrittEricson
Inkom: 2017-02-10

Remiss:
Remissvar:
Beslut:


