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§ 164. Redovisningavverkställandeavbifallnamotioneroch.medbor-

garförslag
iNLEDNtNo
Kommunfullmäktigebeslutade,KF§10,2009-01-29attbifallamotionom redovis-
ningavverkställandeavbifallnamotioneroch medborgarförslag.Motionärernafö-
reslogattkommunfullmäktigeskaerhållaenredovrisningavdemotioner ochmed-
borgarförslagsombifallitsmenännuinteverkställts.

Beredning
BilagaKS2017/187/1,missiv
RevideradBilagaKS2017/187/2,redovisning

Ledningsutskottetsbeslut2017-10-03, § 216

Yrkanden
CarolaGunnarsson[C]yrkar
bifalltill ledningsutskottetsförslagattkommunstyrelsenhemställer attkommun-
fullmäktigebeslutar
attgodkännaredovisningenochläggadentillhandlingarna.

BESLUT
Kommunstyrelsenhemställerattkommunfullmäktigebeslutar

aggodkännaredovisningenochläggadentillhandlingarna.

Utdrag
kommunfullmäktige

'/ Utdragsbestyrkande
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Redovknungavverkmähandeavbüahnarnoüoneroch
Inedborganöräag
Kommunfullmäktige beslutade, KF § 10, 2009-01-29 att bifalla motion om redovisning av

verkställanclet av bifallna motioner och medborgarförslag. Motionärerna föreslog att
kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de motioner och medborgarförslag som
bifallits men ännu inte verkställts.

Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i bifogad redovisning.

Förslag till beslut

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttgodkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Sara Nässing

Administratör
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REDOVISNING

Redovisning av bifallna motioner och medborgarförslag

MOTIONER

:Dnr Ärende Beslut Status
2014/307 Motion [C] om KF§ Arbete klart.
2010 228 sammanställning av 28/2012 Det som kvarstår är att

l / J politiska beslut på lätt informationen ska ut på hemsidan
svenska -PoLätt

2014/585 Motion (C) om KF § Hanteras av
distributionscentral 155/2014 Samhällsbyggnadskontoret. Samtal
för varor till med Heby kommun som ärutpekad
kommunens samarbetspartner i motionen pågår.
tillagningskök

2014./592 Motion (KD) om KF § Placering enligt beslut går inte att
parkeringsplats för 153/2014 genomföra, detta är också
husvagnar och kommunicerat till politiken.
husbilar Alternativ plats kommer att tittas

närmare på.

2014/1175 Motion [5] om KF§ Ärendet är färdigbehandlat i
avtackning av 48/2015 Demokratiberedning och ska skrivas
fullmäktigeledamötei* fram till KSLinder hösten

2015/241 Motion [S] om rätten KF§ Förslag till
till heltid 89/2016 projektorganisation finns för

införande av heltid. Förslaget är
presenterat för KSLU.Arbete pågår
med en plan för hur andelen medar-
betare som arbetar heltid ska öka

SALAKOMMUN Besöksadress: Rådhusgatan d C sara Nässing

Kommunstyrelsens förvaltning Växel; 0224-74 70 00 Registrator

Box 304 Fax: U224-188 50 Kommunstyrelsens förvaltning

73325 SALA kommun.info@sala.se sara_nassing@sala_sc

\VW\V.53lB.E-E.' Direkt: 022:1-74 7D 67
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2015/277

2015/404

2015/570

2015/793

2016/288

2016/348

2016/681

2016/841

2016/1456

2017/251

SALAKOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Box 304
73325 SALA

Motion [S] om Sala400
år - Start av
visionsarbetet 2024
Motion (Fl) om
transinkluderande
ansökningar,
blanketter och enkäter
Motion [SD]om ett
ungdomens hus i Sala

Motion [S] om lokal
överenskommelse
[LUK:en]mellanSala
kommun och det civila
samhället
Motion (F!) —gå med i
nätverk mot
diskriminering och
rasism
Motion [MP] om
"Cykling utan ålder -
rätten till vind i håret

Motion [SD] om
blodgivning påbetald
arbetstid

Motion (V) om
inrättande av
medborgarkontor på
landsbygden
Motion [Fl] om
könsneutral
benämning-låt
tjänsteman bli
tjänsteperson
Motion [S] om
parlamentarisk
kommitté

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C
Växel: 0224-74 70 00

KF§
22/2016

KF§
19/2016

KF§
89/2016

KF§
39/2016

KF§
28/2017

KF§
27/2017

KF§
26/2017

KF§
123/2016

KF§
52/2017

KF§
65/2017

Fax: 0224-188 50

kommun.info@5ala.se

www.sala_se

Arbetet är påbörjat

Arbetet är inte påbörjat

[samband med arbetet med de
olika etapperna i Vision Lärkan
ser man över möjligheten till
ungdomens hus.
Två dialogmöten har genomförts.
En arbets-Referensgruppskaarbeta
vidare med resultatetunderhösten.

Arbetet är inte påbörjat.

Verkställd
Cyklarhar köpts in påvård- och
omsorg

Verkställd

Utredning gjord av JaneAllanson.

Arbetet påbörjat

Behandlat i KSLU2017-09-19.

Sara Nässing

Registrator
Kommunstyrelsens förvaltning

sara.nassing@sala.se

Direkt: 0224-74 70 67
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MEDBORGARFÖRSLAG

Dnr Ärende
2014/386 Medborgarförslag om
(2013/94] cykelväg till

Ryttargarden, SORF

2015/646 Medborgarförslag om
en årligt

återkommande

2015/829

2016/1100

Sara Nässing

Administratör

SALAKOMM UN
Kommunstyrelsens förvaltning

Box 304
73325 SALA

silve rhantverksfestivai

Medborgarförslag om
belysning på
rådhusfasaden

Medborgarförslag om
att Sala kommun

behöver ta fram en
handlingsplan för hur

självmorden ska
minska

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C
Växel: 0224-74 70 00

Beslut

KF §

47/2013

KF§
13/2016

KF§
78/2016

KF§
50/2017

Fax: 0224-183 50

kommun.info@sala.5e

www.sa!a.se

Status
Projektering pågår och även
förhandlingar om kommunens
Övertagande av en sträcka av
Långgatan från Trafikverket som
behövs för att vi ska kunna
anlägga cykeivägen på ett bra
sätt.
Arbete pågår
En projektledare är anställd
samt projektorganisation
är beslutad.
Arbetet med att upparbeta
samverkan och
marknadsföring är igång.
KFN har äskat medel för
Silverfestivalens start, 2018

inbakad i projekt med Stora
torgets tillgänglighetsanpassning.
Kommer att påbörjas under 2019

Arbetet påbörjat

Sara Nässing

Registrator
Kommunstyrelsens förvaltning

sara.nassing@sala.se

Direkt: 0224-74 70 63'


