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LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

D nr 2013/156 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats 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. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/233/1, sammanställning från kommunstyrelsens förvaltning 

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 

Utdragsbestyrkande 
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SAlAKOMMU 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Jill Roos 

Ink, 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats 
inom ett år 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att full
mäktige 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- Ämne 
nummer 

Finns inga medborgarförslag att redovisa. 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
j il! Ro os 

SALA KOMMUN · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

FÖR KÄNNEDOM 

Ink. ., ,_ 
'- "'/ 

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

2013/182 Cirkelverksamheten i Kaplanens lokaler 
Förslagsställare: Lars Öberg 
Inkom: 2013-04-18 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: W 2013-10-01 

2013/234 Kaplanens framtid och funktion 
Förslagsställare: medborgarförslaget är underskrivet av 77 personer 
Inkom: 2013-05-16 
Remiss: (Per-Olov Rapp) 
Remissvar: 
Beslut: W 2013-10-01 

2013/252 skyltvård 
Förslagsställare: Sten Westerlund 
Inkom: 2013-05-16 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: 
Beslut: W 2013-10-01 



Kommunstyrelsens förvaltning 

2013/263 Nya toaletter och skötrum i lekparken 
Förslagsställare: Pi a Samuelsson 
Inkom: 2013-06-05 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

2013/312 Träningsstation i stadsparken 
Förslagsställare: Nielas Larsson 
Inkom: 2013-08-14 
Remiss: kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

2013/323 Skyltning till sjukhuset i Sala 
Förslagsställare: Kent Roxhed 
Inkom: 2013-08-22 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 

2013/331 Tornuret i takryttaren på Rådhuset 
Förslagsställare: Lars M Johnson 
Inkom: 2013-08-27 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 

2013/342 Borttagande av höga kanter vid Vallaskolan 
Förslagsställare: Bosse Pettersson 
Inkom: 2013-09-11 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 
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