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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-02 

D nr 2013/156 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats 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 be
redningen 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 2013/93/1, sammanställning 
Bilaga KS 2013/93/2, för kännedom sammanställning av aktuella medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S} yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsb~ 
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2013·03-11 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Jill Roos SAlA KOMMUN · 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 · O 2 

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 
avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen 
anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarför
slaget 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 Roos 
kommunsekreterare 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett år 

Diarie
nummer 

Ämne 

Finns inga medborgarförslag att redovisa. 

2 (2) 
2013-03-11 



~SALA 
~KOMMUN 

Reviderad Bilaga KS 2013/93/2 1 (3) 
2012~03-11 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Jill Roas 

SALA KOMMUN · 
Kommunstvrelser>s förvaltning 

Ink. 2013 0 2 

FÖR KÄNNEDOM 

Sammanställning av aktuella medborgarförslag inkomna till 
Sala kommun till och med den11mars 2013 

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 

2012/145 Pendlarparkering vid järnvägsstationen i Ransta 
Förslagsställare: Mikael Jonsson, Anders Westin 
Inkom: 2012-06-19 
Remiss: tekniska kontoret 
Remssvar: teknik- och fritidsutskottet 2012-09-04 
Beslut: 

2012/248 Borttagande av extra sopavgifter 
Förslagsställare: Jakob Fjellander 
Inkom: 2012-09-11 
Remisss: teknik- och fritidsutskottet 
Remissvar: teknik- och fritidsutskottet 2012-11-07 
Beslut: 

2012/281 Lekis för äldre - Gamlis 
Förslagsställare: lsak Rundblad 
Inkom: 2012-10-02 
Remisss: vård- och omsorgsförvaltningen 
Remissvar: vård- och omsorgsförvaltningen 2012-12-18 
Beslut: 



Kommunstyrelsens förvaltning 

2012/285 Nattklubb i Sala 
Förslagsställare: Daniel Jansson 
Inkom: 2012-10-05 
Remisss:-
Remissvar:-
Beslut: 

2012/294 Säkerheten vid Ransta järnvägsövergång 
Förslagsställare: Ransta Nästa bygdegårdsförening 
Inkom: 2012-10-09 
Remisss: teknik- och fritidsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet 
Remissvar: teknik- och fritidsutskottet 2012-12-06, samhällsbyggnadsutskottet 
2012-12-11 
Beslut: 

2012/302 Innebandy i Willys lokaler 
Förslagsställare: lngela Rundblad 
Inkom: 2012-10-15 
Remisss: teknik- och fritidsutskottet 
Remissvar: teknik- och fritidsutskottet 2012-12-06 
Beslut: 

2012/306 Borttagande av smala trottoarer 
Förslagsställare: Synskadade i SRF Sala-Heby 
Inkom: 2012-10-15 
Remisss: teknik- och fritidsutskottet 
Remissvar: teknik- och fritidsutskottet 2012-12-06 
Beslut: 

2012/313 Skapa bättre förutsättningar för nyinflyttade med behov av stödinsatser 
Förslagsställare: Per Tjärnström 
Inkom: 2012-10-18 
Remisss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden 2012-12-20 
Beslut: 

2012/314 Se över och individanpassa boendestöd 
Förslagsställare: Per Tjärnström 
Inkom: 2012-10-18 
Remisss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden 2012-12-20 
Beslut: 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

2012/380 Avtal mellan Ticnet och Sala turistbyrå 
Förslagsställare: Gunnel Ed lund 
Inkom: 2012-12-03 
Remisss: kommunstyrelsens förva Ilning/informationsen hete n 
Remissvar: 
Beslut: 

2012/397 Flytt av Polismuseet till polishuset på Rådhusgatan 15 
Förslagsställare: Susanne Pro ko p 
Inkom: 2012-12-12 
Remisss: kommunstyrelsens förvaltning 
Remissvar: 
Beslut: 

2012/406 Maten i Sala kommun 
Förslagsställare: Sarah Svensson 
Inkom: 2012-12-18 
Remisss: tekniska kontoret/kostchefen 
Remissvar: tekniska kontoret/kostchefen 2013-02-22 
Beslut: 

2012/409 Förbättra tillgänglighetsarbetet i Sala kommun 
Förslagsställare: Hanna Westman, Åke Magnusson 
Inkom: 2012-12-17 
Remisss: kommunstyrelsens förvaltning 
Remissvar: 
Beslut: 

2012/413 Hyran på bottenvåningen i Kaplanen 
Förslagsställare: Anna-Lena Svedjeman Elfving 
Inkom: 2012-12-21 
Remisss: tekniska kontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 2013-02-25 
Beslut: 
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