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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

KF:s 
HANDLIN(13 (26) 

NR 21 2020 

Dnr 2020/303 - 4 
Redovisning av medborgarförslag som inte behandlats inom ett år 

INLEDNING 

Enligt kommunallagen, 5 kap 35 §, 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 

Beredning 
Bilaga KS 2020/39/1, missiv 
Bilaga KS 2020/39 /2, redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett 
år 

Ledningsutskottets beslut 2020-03-23, § 56 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige 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 

Utdragsbestyrkan de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-03-23 

14 (20) 

Dnr 2020/303 -3 

Redovisning av medborgarförslag som inte behandlats inom ett år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 35 §, 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 • 

Beredning 
Bilaga KS 2020/39/1, missiv 
Bilaga KS 2020/39/2, redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett 
år 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbes tyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Administrativa enheten 

MISSIV 

SALA KOMMUN 
Kommunstyre lsens förvaltning 

lnk. 2020 -03- 1 6 
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Dpb: 

Redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

2020-03-16 

DIARIENR: 2020/303 

MISSIV 

Enligt kommunallagen, 5 kap 35 §, 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 
Kommunstyrelsen beslutar, 

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
redovisningen och lägga den till handlingarna 

Gunilla Pettersson 
Enhetschef administrativa enheten 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år 

Dnr 

2018/853 

2018/913 

2018/920 

2018/1022 

2018/1104 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304, 733 25 Sala 

Inkom 

2018-05-09 

2018-05-25 

2018-05-28 

2018-06-28 

2018-07-31 

Beskrivning 

Medborgarförslag om att höja 
habiliteringsersättningen och fria resor 
med färdtjänst och arbetsresor 

Medborgarförslag för 
habiliteringsersättning för daglig 
verksamhet 

Medborgarförslag om att utöka antalet 
soffor utmed Gröna gången 

Medborgarförslag om gratis resor till 
daglig verksamhet 

Medborgarförslag om att utveckla ett 
industri- och kulturhistoriskt centrum på 
fastigheten Silvergruvan 1:857 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Telefon: 0224-74 70 00 • Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se • www.sa la.se 

SALA KOMMUN 
Kommunstyre lsens förvaltning 

ln k_ 2020 -03- 1 6 
Diarienr ?.,0).()/1;,öZ.,- I 
Dpb: I 

Remitterad till Status 

Samhällsbyggnadskontoret Yttrande inkommit, ej 
och vård och behandlats i KS 
omsorgsnämnden 

Vård och omsorgsnämnden Yttrande inkommit, ej 
behandlats i KS 

Samhällsbyggnadskontoret Yttrande inkommit, ej 
behandlats i KS 

Samhällsbyggnadskontoret Yttrande inkommit, ej 
behandlats i KS 

Samhälls byggnadskontoret Yttrande inkommit, ej 
och kultur- och fritid behandlats i KS 

1 (4) 

2020-03-16 

DIARIENR: 2020/303 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Dnr Inkom Beskrivning 

2018/1111 2018-08-01 Medborgarförslag om staket runt hela 
lekparken i Stadsparken 

2018/1112 2018-08-01 Medborgarförslag om föräldragrupp för 
ensamstående i Sala 

2018/1127 2018-08-07 Medborgarförslag om att upprätta en 
slöjd- och hanterverkssal tillgänglig för 
allmänheten 

2018/1467 2018-10-24 Medborgarförslag om hundrastgård på 
gräsytor vid Dalhems förskola 

2019/184 2019-01-28 Medborgarförslag om skyltning med 
gatunamn i alla hörn i Salas stadskärna 

2019/284 .2019-02-22 Medborgarförslag om att Sala bostäder 
ska ge hyresgäster mer inflytande i 
bolaget 

Remitterad till 

Samhällsbyggnadskontoret 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Barn- och utbildning och 
kultur- och fritid 

Samhälls byggnadskontoret 

Samhällsbyggnadskontoret 

Salabostäder AB 

Status 

Yttrande inkommit, ej 
behandlats i KS 

Yttrande inkommit, ej 
behandlats i KS 

Yttrande inkommit, ej 
behandlats i KS 

Yttrande inkommit, ej 
behandlats i KS 

Yttrande inkommit, ej 
behandlats i KS 

Yttrande inkommit, ej 
behandlats i KS 

2 (4) 
2020-03-16 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Dnr Inkom 

2019/425 2019-03-22 

2019/506 2019-03-28 

2019/576 2019-04-11 

2019/580 2019-04-11 

Beskrivning 

Medborgarförslag om tillfällig höjning av 
elevavgifterna på Kulturskolan 

Medborgarförslag om bättre belysning 
längs Skruvgatan 

Medborgarförslag om hundrastgård vid 
gräsytan vid Strandvägen 

Medborgarförslag om att omfördela 3 
mkr till Kulturskolan från andra 
kommunala nämnder 

Remitterad till 

Skolnämnden 

Samhälls byggnads kontoret 

Samhällsbyggnadskontoret 

Kommunchefen 

Status 

Yttrande inkommit, ej 
behandlats i KS 

Yttrande inkommit, ej 
behandlats i KS 

Yttrande inkommit, ej 
behandlats i KS 

Yttrande saknas 

3 (4) 

2020-03-16 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

FÖR KÄNNEDOM 

Redovisning av aktuella medborgarförslag inkomna till Sala kommun till och med 2020-03-15 

Dnr Inkom Beskrivning Remitterad till Status 

2019/1029 2019-07-08 Medborgarförslag om att återuppta Samhällsbyggnadskontoret Svarstid 2020-04-20 
busslinje på Måns-Olsvägen och att 
öppna upp de tidigare busshållplatserna 

2019/1570 2019-11-14 Medborgarförslag om naturstädning för Samhällsbyggnadskontoret Svarstid 2020-03-12 
skolklasser 

2019/1616 2019-11-25 Medborgarförslag om gratis eller Överlämnad till vård och 
subventionerade halkskydd för omsorgsnämnden för 
pensionärer hantering 

2020/233 2020-02-04 Medborgarförslag om turistskylt vid Ivan 
Aguelis Plats 

4 (4) 

2020-03-16 


