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SALA 
KOMMUN 

§ 198 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-09-30 

Dnr 2014/565 

Sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats 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 förslaget väcktes. Om beredning inte kan 
avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen an
mälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarför
slaget från vidare handläggning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/95/2, sammanställning 

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 
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MISSIV 

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 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 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 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Dlarienr 

Dpb: 

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- Ämne 
nummer 

Finns inga medborgarförslag att redovisa. 

!Aktbilaga 
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FÖR KÄNNEDOM 

Sammanställning av aktuella medborgarförslag inkomna till 
Sala kommun till och med den 18 september 2014 

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 

2014/6 Alternativ arbetsmetod för att utveckla kulturkvarteret Täljstenen 

Förslagsställare: Birgitta Sundberger 
Inkom: 2013-12-16 
Remiss: kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: kultur- och fritidskontoret 
Beslut: W 2014-09-30 

2014/40 Boende för de som inte är kreditvärdiga 

Förslagsställare: Per Tjärnström 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: medborgarkontoret, salabostäder 
Remissvar: medborgarkontoret, salabostäder 
Beslut: W 2014-09-30 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

2014/60 Erbjuda boendestöd till fler kommuninvånare 

Förslagsställare: Per Tjärnström 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden 
Beslut: LU 2014-09-30 

2014/253 Föreningarnas Hus framtid 

Förslagsställare: Samarbetet Föreningarnas Hus i Sala 
Inkom: 2014-02-24 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 

2014/469 Medborgarförslag om tak för utomhusaktiviteter 

Förslagsställare: Håkan Wallen 
Inkom: 2014-03-31 
Remiss: kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: kultur- och fritidskontoret 
Beslut: LU 2014-09-30 

2014/513 Medborgarförslag om att sänka hastigheten på väg 800 

Förslagsställare: Gunnar Eriksson 
Inkom: 2014-03-31 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 
Beslut: 

2014/667 Medborgarförslag om utsmyckning av rondell 

Förslagsställare: Ulf Westman 
Inkom: 2014-03-31 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 
Beslut: LU 2014-09-30 

2014/743 Medborgarförslag om en grön tillväxtplan 

Förslagsställare: Per Nyström 
Inkom: 2014-05-16 
Remiss: Företagarcentrum 
Remissvar: Företagarcentrum 
Beslut: 
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