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MISSIV 

MISSIV 

Redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Enligt kommunallagen, 5 kap 35 §, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen 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 

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
redovisningen och lägga den till handlingarna 

Bilagor: 
1 Redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år 

STAB, KANSLIENHETEN 
Sara Nässing 
Huvudregistrator 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304, 733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Telefon: 0224-74 70 00 • Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se • www.sala.se 
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Redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år 

Dnr Inkom Beskrivning Remitterat/överlämnat till Status 

2018/538 2018-04-03 Medborgarförslag om åtgärder vid före 
detta skolområdet i Kumla 

Samhällsbyggnadskontoret Yttrande inkommit, ej 
behandlats i KS 

2018/853 2018-05-09 Medborgarförslag om att höja 
habiliteringsersättningen och fria resor 
med färdtjänst och arbetsresor 

Samhällsbyggnadskontoret 
och vård och 
omsorgsnämnden 

Yttrande inkommit, ej 
behandlats i KS 

2018/913 2018-05-25 Medborgarförslag för 
habiliteringsersättning för daglig 
verksamhet 

Vård och omsorgsnämnden Yttrande inkommit, ej 
behandlats i KS 

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

Samhällsbyggnadskontoret Yttrande inkommit, ej 
behandlats i KS 

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

Samhällsbyggnadskontoret Yttrande inkommit, ej 
behandlats i KS 
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Dnr Inkom Beskrivning Remitterat/överlämnat till Status 

2019/506 2019-03-28 Medborgarförslag om bättre belysning 
längs Skruvgatan 

 

Samhällsbyggnadskontoret Yttrande inkommit, ej 
behandlats i KS 

 

2019/576 2019-04-11 Medborgarförslag om hundrastgård vid 
gräsytan vid Strandvägen 

Samhällsbyggnadskontoret Yttrande inkommit, ej 
behandlats i KS 

 

2019/580 2019-04-11 Medborgarförslag om att omfördela 3 
mkr till Kulturskolan från andra 
kommunala nämnder 

 

Kommunchefen Yttrande saknas 

2019/1029 2019-07-08 Medborgarförslag om att återuppta 
busslinje på Måns-Olsvägen och att 
öppna upp de tidigare busshållplatserna 

 

Samhällsbyggnadskontoret Yttrande inkommit. 
Ej behandlats i KS 

2019/1570 2019-11-14 Medborgarförslag om naturstädning för 
skolklasser 

 

Samhällsbyggnadskontoret Yttrande inkommit. 
Ej behandlats i KS 
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FÖR KÄNNEDOM 

Redovisning av aktuella medborgarförslag inkomna till Sala kommun till och med 2020-03-11 
 

Dnr Inkom Beskrivning Remitterat/överlämnat till Status 

2020/509 2020-03-31 Medborgarförslag om att införa 
hållbarhetskrav som stödjer nationella 
energi- och klimatmål i 
markanvisningsavtalen 

Samhällsbyggnadskontoret Yttrande ej 
inkommit 

2020/860 2020-06-05 Medborgarförslag om förslag och idéer 
kring Åby förskola 

Skolnämnden och 
samhällsbyggnadskontoret 

Yttranden 
inkommit. Ej 
behandlats i KS 

2020/1200 2020-09-03 Medborgarförslag om 
kommunledningens implementering av 
den nya förvaltningslagen 

Kommunjurist Yttrande inkommit. 
Ej behandlats i KS 

2020/1428 2020-10-27 Medborgarförslag om hundrastgård i 
Ransta 

Tekniska kontoret Yttrande inkommit. 
Ej behandlats i KS 

2020/1459 2020-11-05 Medborgarförslag om utomhusgym i 
Stadsparken 

Tekniska kontoret och kultur- 
och fritidsnämnden 

 

2020/1499 2020-11-11 Medborgarförslag om ett modernt 
utegym mellan dammarna och 
Åkraområdet 

Tekniska kontoret och kultur- 
och fritidsnämnden 

 

2020/1601 2020-12-04 Medborgarförslag om parkeringsplatser 
för trehjuliga fordon 

Tekniska kontoret Yttrande inkommit. 
Ej behandlats i KS 



 4 (4)  
2021-03-12 

Kommunstyrelsens förvaltning    

 
 

 

Dnr Inkom Beskrivning Remitterat/överlämnat till Status 

2021/48 2021-01-13 Medborgarförslag om belysning från 
Skuggan 3 till Viksberg 

  

2021/60 2021-01-18 Medborgarförslag om att stoppa alla 
detaljplaner i Ransta i väntan på en 
översiktsplan 

  

2021/61 2021-01-18 Medborgarförslag om trygghetsboendet i 
Ransta 

  

2021/64 2021-01-19 Medborgarförslag om att utarbeta en 
uppförandekod för förtroendevalda 

Överlämnat till 
demokratiberedningen för 
hantering och eventuell åtgärd 

 

2021/170 2021-02-23 Medborgarförslag om 
barnomsorgsbehov under kvällar, nätter 
och helger 

  

2021/181 2021-02-23 Medborgarförslag om busslinje mellan 
Sala och Enköping 

  

2021/182 2021-02-23 Medborgarförslag om miljöstation i 
Tärna 

  

2021/230 2021-03-10 Medborgarförslag om att bredda ena 
trottoaren på Bergsmansgatan 
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