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SALA KOMMU 
Kommunstyrelsens förvaltning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Jill Roos Ink. 2012 -09- l 7 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett år 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, ska ll medborgarförslag beredas så, alt fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om beredning inte kan 
avslutas inom denna tid, ska ll 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 ska ll 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 redovisn ingen och lägga den till handlingarna. 
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kommunsekreterare 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett år 

Finns inga ärenden att redovisa. 
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SALA KOMMU 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Jill Roos 

FÖR KÄNNEDOM 

Ink. 2012 -09- l 7 

Sammanställning av aktuella medborgarförslag inkomna till 
Sala kommun till och med den 14 september 2012 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, ska ll medborgarförslag beredas så, att fullmäkt ige 
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 ordina rie sammanträden i april och oktober. 

Diarie
nummer 

Ämne 

2012/22 I väntan på nytt kulturhus måste Salas kulturliv fortsätta leva! 
Förslagsställare: Bodillöfgren med flera 
Inkom: 2012-01-26 
Remiss: kultur- och fritidsnämnden 
Remissvar: 
Beslut: 

2012/33 Kulturhus, konstgräs plan vid Kungsängsgymnasiet samt Salas bostadsbrist 
Förslagsställare: Ro land Eriksson 
Inkom: 2012-02-10 
Remiss: tekniska nämnden 
Remissvar: tekniska nämnden 2012-04-24 
Beslut: 
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2012/54 Tilläggsanslag till skolförvaltningen för att kunna driva vidare 1-9 skolorna i 

Västerfärnebo och Sala stad 

Förslagsställare: Anitha Barrsäter med flera 

Inkom: 2012-03-12 

Remiss: skolnämnden 

Remissvar: skolnämnden 2012-05-23 

Beslut: 

2012/61 Omstartstation i Gullvalla 

Förslagsställare: Christer sahlin 

Inkom: 2012-03-12 

Remisss: tekniska nämnden 

Remissvar: tekniska nämnden 2012-05-25 

Beslut: 

2012/69 Hur har pengar som destinerats till högstadieskolorna egentligen använts? 

Förslagsställare: Anitha Barrsäter med flera 

Inkom: 2012-03-26 

Remiss: skolnämnden 

Remissvar: skolnämnden 2012-05-25 

Beslut: 

2012/110 Gör Stora torget mer handikappanspassat 

Förslagsställare: Ingemar Larsson 

Inkom: 2012-05-10 

Remiss: kommunstyrelsens förvaltning/planering och utveckling, tekniska nämnden 

Remissvar: kommunstyrelsens förvaltning/planering och utveckling 2012-06-20, 

tekniska nämnden 2012-06-28 

Beslut: 

2012/111 Ranstas ungdomar behöver en ungdomsgård 

Förslagsställare: Mikael Jonsson 

Inkom: 2012-05-10 

Remiss: kultur- och fritidsnämnden 

Remssvar: 
Beslut: 

2012/144 Medverkan i SKL:s nätverk för korruptionsbekämpning 

Förslagsställare: Mikael Jonsson 

Inkom: 2012-06-19 

Remiss: kommunstyrelsens förvaltning, Virve Svedlund, Silvana Enelo-Jansson 

Remssvar: Silvana Enelo-Jansson (gemensamt yttrande med Virve Svedlund) 2012-08-17 

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

2012/220 Upplysning till barn och elever i förskolor och skolor om tobaksbrukets 
vansinnigheter samt nedskräpningens nonchalans 

Förslagsställare: Henrik Jansson 
Inkom: 2012-08-15 
Remiss: bildnings- och iärandenämnden 
Remssvar: 
Beslut: 

2012/248 Borttagande av extra sopavgifter 
Förslagsställare: Jakob Fjeliander 
Inkom: 2012-09-11 
Remisss: 
Remissvar: 
Beslut 
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