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DIARIENR: 2019/301 

MISSIV 

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 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 

beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Gunilla Pettersson 

Administrativ enhetschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box304 

733 25 Sa la 

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

www.sa la.se 

Gunilla Pettersson 
Administrativ Chef 

Admin istrat iva enheten 
gu ni Ila. pette rsson@sa la. se 

Direkt: 0224-74 70 51 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

REDOVISNING 
Redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år 

Dnr Inkom Beskrivning Remitterad till 

2017/708 2017-05-22 Medborgarförslag mm arbetsresor till Samhällsbyggnadskontoret 
och från Daglig verksamhet i Sala 
kommun 

2017/977 2017-08-07 Medborgarförslag om förskola i Kila Skolnämnden 

2017 /1082 2017-08-18 Medborgarförslag om övergångsställe Samhällsbyggnadskontoret 
vid korsningen Rådmansgatan -
Kungsgatan 

2017/1488 2017-12-04 Medborgarförslag om att skylta upp Kultur- och fritidskontoret 
Salas äldre historia, ordna med 
utställningar samt att skriva om dem i 
turistinformationen samt hemsida 
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Behandlas på 
skolnämnden 8 /3-19 

Behandlas på KSLU 
2019-03-20 

Behandlas på KSLU 
2019-03-20 
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Dnr Inkom Beskrivning Remitterad till Status 

2017/1533 2017-12-15 Medborgarförslag om att flytta Lennart Ej remitterad än Var är akten? 
Lindbergs "Hästar" från Åkra-området 
till stadsparken 

2017/1534 2017-12-18 Medborgarförslag om rondell vid Samhällsbyggnadskontoret Behandlas på KSLU 
korsningen Silvermyntsgatan - 2019-03-20 
Berggatan 

2017/1535 2017-12-18 Medborgarförslag om ökad belysning vid Samhällsbyggnadskontoret Behandlas på KSLU 
korsningen Silvermyntsgatan - 2019-03-20 
Berggatan 

2017/1564 2017-12-27 Medborgarförslag om förbud mot Bygg- och miljökontoret Behandlas på KSLU 
fyrverkerier 2019-03-20 

2018/84 2018-01-15 Medborgarförslag om anordnande av Samhällsbyggnadskontoret Yttrande saknas 
husbilsparkering på Strandvägen 

2018/94 2018-01-12 Medborgarförslag om att stänga av Samhällsbyggnadskontoret Behandlas på KSLU 
Agueligatan mellan Gruvgatan- 2019-03-20 
Drottninggatan för genomfartstrafik 

2018/462 2018-03-19 Medborgarförslag om politikerträffar för Kommunchefen Yttrande inkommit, ej 
medborgare behandlats i KS 
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FÖR KÄNNEDOM 

Redovisning av aktuella medborgarförslag inkomna till Sala kommun till och med 2019-02-27 

Dnr Inkom Beskrivning Remitterad till Status 

2018/538 2018-04-03 Medborgarförslag kring åtgärder vid Samhällsbyggnadskontoret Yttrande saknas 
förre detta skolområde i Kumla 

2018/578 2018-04-09 Medborgarförslag om att bygga lekplats Samhällsbyggnadskontoret Behandlas på KLSU i 
vid Måns Ols april 2019 

2018/780 2018-04-30 Medborgarförslag om att sopa rent Stora Samhällsbyggnadskontoret Behandlas på KLSU i 
Torget i Sala så kullerstenarna kommer april 2019 
fram 

2018/814 2018-05-03 Medborgarförslag gällande Samhällsbyggnadskontoret Behandlas på KLSU i 

krisberedskap - krisplan för april 2019 
vattenförsörjning 

2018/830 2018-05-07 Medborgarförslag om att införa gratis Samhällsbyggnadskontoret Yttrande saknas 
arbetsresor för personer som måste 
anlita linjebelagda resor till daglig 
verksamhet 
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Dnr Inkom Beskrivning Remitterad till Status 

2018/853 2018-05-09 Medborgarförslag om att höja Samhällsbyggnadskontoret Yttrande inkommit 
habiliteringsersättningen och fria resor och vård och från VON, yttrande 
med färdtjänst och arbetsresor omsorgsnämnden saknas från 

samhällsbyggnads-
kontoret 

2018/913 2018-05-25 Medborgarförslag för Vård och omsorgsnämnden Behandlas på KLSU i 
habiliteringsersättning för daglig april 2019 
verksamhet 

2018/920 2018-05-28 Medborgarförslag om att utöka antalet Samhällsbyggnadskontoret Behandlas på KLSU i 
soffor utmed Gröna gången april 2019 

2018/1022 2018-06-28 Medborgarförslag om gratis resor till Samhällsbyggnadskontoret Yttrande saknas 
daglig verksamhet 

2018/1104 2018-07-31 Medborgarförslag om att utveckla ett Samhällsbyggnadskontoret Behandlas på KLSU i 
industri- och kulturhistoriskt centrum på och kultur- och fritid april 2019 
fastigheten Silvergruvan 1:857 

2018/1111 2018-08-01 Medborgarförslag om staket runt hela Samhällsbyggnadskontoret Yttrande inkommit, ej 
lekparken i Stadsparken behandlats i KS 

2018/1112 2018-08-01 Medborgarförslag om föräldragrupp för Vård- och Yttrande inkommit, ej 
ensamstående i Sala omsorgsnämnden behandlats i KS 

2018/1127 2018-08-07 Medborgarförslag om att upprätta en Barn- och utbildning och Yttrande inkommit 
slöjd- och hanterverkssal tillgänglig för kultur- och fritid från barn- och 
allmänheten utbildning 
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Dnr Inkom Beskrivning Remitterad till Status 

2018/1248 2018-08-30 Medborgarförslag om lekpark på Hänskjutet till 
Herrgårdsgatan med klätterställning och tjänsteperson på 
gungor för barn i olika åldrar samhällsbyggnadskontoret 

för utredning huruvida 
detta ingår i kommunens 
befogenheter 

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

2018/1487 2018-10-30 Medborgarförslag om att införa Samhällsbyggnadskontoret 
busshållplats i Tullsta 

2019/187 2019-01-28 Medborgarförslag om skyltning med Ej remitterad 
gatunamn i alla hörn i Salas stadskärna 


