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MISSIV

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och

medborgarförslag

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade, KF  §  10, 2009-01-29  att bifalla motion om redovisning av

verkställandet 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

&  godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Sara Nässing

SALA KOMMUN Besöksadress:5tora Torget 1  ,  Sala Sar: Nässlng

Kommunstyrelsens förvaltning Växel:  0224-74  70 00
Box 304 Fax:  0224-188  SD Kommunstyrelsens förvaltnlng

73325 Sala kumrnun.lnfo@sala.se Sara.Nassing@sala.se
www.sala.se Direkt:  4706?
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REDOVISNING

Redovisning av bifallna  motioner  och medborgarförslag

MOTIONER

l A - l- : - .

2014/307 Motion  [C) om KF§ Arbete pågår

[2010/228] sammanställning av 28/2  012 Kommunfullmäktiges beslut

politiska beslut på lätt kommer inom kort att sammanfattas

svenska  -  PoLätt på lätt svenska och göras

tillgängliga via kommunens hemsida

i enlighet med det tidigare beslutet

om PoLätt

2014/5 86 Motion [C) om KF § Arbete pågår

distributionscentral 155/2014  Samhällsbyggnadskontoret utreder

för varor till motionen. Måltidsenheten har tagit
kommunens fram underlag på mängden
tillagningskök närproducerat kött som behöver

tillgodose kommunens samtliga

tillagningskök. Vidare tar enheten

Teknisk service fram siffror som

underlag för den kalkyl som

kommer att behövas i samband med

att en grundlig utredning görs.
Arbetet fortskrider under våren.

2014/592 Motion (KD)  om KF§ Arbete pågår
parkeringsplats för 153/2014  Uppdraget givet från politiken om

husvagnar och Stallplats för husbilar är ej lagenligt.
husbilar Trafikingenjör kommer hjälpa mig

att utreda detta under året.

Näringslivskontoret kommer att

delaktiga i val av placering [redan

kontaktade).
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2014/1176

2015/241

2015/277

2015/404

2015/570

2015/793

2016/288

2016/1456

2017/251

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Box 304

73325 SALA

Motion (S] om
avtackning av
fullmäktigeledamöter

Motion [S) om rätten
till heltid

Motion [S) om Sala 400
år  — Start av
visionsarbetet 2024

Motion (F!) om
transinkluderande
ansökningar,

blanketter och enkäter

Motion  (SD) om ett
ungdomens hus i Sala

Motion  (S] om lokal
överenskommelse
[LÖKcen] mellan Sala
kommun och det civila
samhället

Motion  (F!) — gå medi
nätverk mot
diskriminering och
rasism

Motion  (F!) om
könsneutral
benämning — låt
tjänsteman bli
t'änste erson

Motion [S] om
parlamentarisk
kommitté

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C

Växel: 0224-74 70 00

KF§
48/2015

KF§
89/2016

KF§
22/2016

KF§
19/2016

KF§
89/2016

KF§
39/2016

KF§
28/2017

KF§
52/2017

KF§
65/2017

Fax: 02247188 50

kommunjnfoéisalase

www.ale.se

Verkställd
Riktlinje har tagits fram av
Demokratiberedning som antogs i
KF 2018-02-26, KF § 10
Verkställd
Pilotprojekt är i gång inom V00

Arbete pågår

Arbete pågår

Verkställd
[ samband med arbetet med de olika
etapperna i Vision Lärkan ser man
över möjligheten till ungdomens
hus.

Verkställd
Överenskommelse om principer för
lokal samverkan är gemensamt
framtagna och antagna i KF 2018-

02-26, KF § 8

Arbetet är inte påbörjat.

Verkställd

Verkställd
KS beslutade 2017-10-19 att tillsätta
en parlamentarisk kommitté
bestående av ordförande
[representerande majoriteten], vide
ordförande [representerande

oppositionen] samt därutöver 1
ledamot från varje i
kommunfullmäktige representerat

arti

Sara Nässing

Registrator
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MEDBORGARFÖRSLAG
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2014/386 Medborgarförslag om

[2013/94] cykelvag till

Ryttargarden, SURF

2015/646 Medborgarförslag om

en årligt

återkommande

silverhantverksfestival

2015/829 Medborgarförslag om

belysning på

rädhusfasaden

2016/1100  Medborgarförslag om

Sara Nässing

Administratör

SALA  KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Box 304

7332 5 SALA

att Sala kommun

behöver ta fram en

handlingsplan för hur

självmorden ska

minska

Besöksadress: Rådhusgatan  4 C

Växel:  0224-74  70 00

KF§
47/2013

KF§

13/2016

KF§
78/2016

KF§
50/2017

Fax: 0224-188  SO

kommun.info©sala.se

www.sala.se

Verkställd
Har varit i bruk sedan dec  2017,

kvarstår att sätta kantsten samt

en finjustering nu under våren

2018.

Arbete pågår
Intensivt arbete pågår för

arrangerandet av en

Silverbiennal i augusti i år.

Evenemanget bytte namn i

samband med budgetbeslutet i
höstas.

Verkställd

Samhällstekniska enheten har
begärt pengar för att renovera

torget i strategisk plan. En tanke

har funnits om att hitta belysning

i  samband  med projektet. Det är

mycket som kommer att hända

framöver och prioritet är just nu
att få fram nya tomter att sälja.

Förslaget är således att

projektera samt förbereda  2020
och utföra 2021.

Arbete pågår

Sara Mässing

Registrator
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