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Dnr 2014/566 

Uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag som ska 
verkställas 

INLEDNING 
Redovisning av de motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu inte 
verkställts. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/96/2, sammanställning 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 199 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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REDOVISNING 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Sofia Nilsson SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunfullmäktige 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Diarienr ,'~ )'p,.}/s". &; ~J jAkIbilaga 5 
Dpb: I 

REDOVISNING 

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och 
medborgarförslag 
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 tabell på följande 
sidor. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Je?v,z u l~jlJ'l{JVl 
Sofia Nilsson 

Registrator 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

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

www.sala.se 

Sofia Nilsson 

Registrator 
Administrativa enheten 

sofia .ni Isson@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 56 



Kommunstyrelsens förvaltning 

REDOVISNING AV BIFALLNA EJ VERKSTÄLLDA MOTIONER 

Dnr Ärende Beslut Status 

Motion (C) om att 
KF§ 2014/81 skapa ett turistkort för Arbete pågår. 

Sala - "Silver kortet" 63/2014 

Arbete pågår. 
Motion (C) om nya 

KF§ Arbetet med översyn av riktlinjer 
2014/115 upphandlingsregler för och upphandlingspolicy ska 

kvalitet och miljö 62/2014 påbörjat så snart personella 
resurser finns tillgängliga. 

Motion (C) om Arbete pågår. 
2014/307 sammanställning av KF§ Kommunfullmäktiges protokoll 

(2010/228) politiska beslut på lätt 28/2012 
är de första som ska publiceras 
på lätt svenska på kommunens svenska - Polätt 
hems ida. 

Motion (C) och (M) om 

2014/325 att låta medborgarna 
KF§ ställa frågor till Arbete pågår. 

(2011/235) kommunfullmäktige 56/2013 

via chatt 

2014/329 Motion (C), ta fram en 
KF§ Verkställd. 

webbstrategi för Sala Riktlinjer för Sala.se är antagna 
(2011/273) kommun 57/2013 (KS § 128, 2014-06-03) 

2014/339 Motion (C) om att ta KF§ Arbete pågår. 
fram en kommunal 25/2013 Riktlinjer för bredband är klara 

(2011/289) bredbandsstrategi för politisk behandling. 

Motion (C) och (M) om 
2014/340 riktlinjer för hudvårds- KF§ Arbete pågår. 
(2011/295) samt städartiklar i 130/2012 

förskola och skola 

Motion (C) Sala 
kommun uppmanas 
underteckna 

2014/346 deklarationen för KF§ 
Deklarationen verkställd. 

(2012/57) jämställdhet mellan 59/2013 
Framtagande av handlingsplan 
för jämställhet pågår. kvinnor och män 

(CEMRs jämställdhets-
deklaration) 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Motion (S) om 

2014/351 införande av 
studerande-

(2012/123) medarbetare inom 
kommunen 

2014/357 Motion (M) om 

(2012/147) försköningsreglemente 

Motion (M) om 
2014/358 byggnation om 

(2012/152) bryggor vid Måns 
Olsområdet 

Motion (C) om att 
förbättra 

2014/361 förutsättningarna för 

(2012/188) utbyggnad av 
bredband genom 
samordning 

2014/365 Motion (M) 
Avgiftsbefrielse för 

(2012/212) bygglov av solceller 

2014/383 Motion (MP) om 

(2013/70) stadsodling i Sala 

Motion (M) om praktik 

2014/523 förde 
högskoleförberedande 

(2013/50) programmen på Salas 
gymnasieskolor 

KF§ 
133/2012 

KF§ 
134/2012 

KF§ 
135/2012 

KF§ 
24/2013 

KF§ 
10/2013 

KF§ 
62/2013 

KF § 
99/2013 

Arbete pågår. 

Verkställd. 

Verkställd. 
Bryggan ligger på plats. 

Arbete pågår. 

Arbete pågår. 
Avgiftsbefrielse kan ges. 
Processarbete kring 
dokumentation pågår. 
Arbete pågår. 
Möjligheterna för stadsodling 
finns i det fortsatta 
utvecklingsarbetet av 
stadsjJarken. 
Verkställd. 
Gymnasieskolans rapport 
redovisades i bildnings- och 
lärandenämnden 16 september. 
Där redovisades planer på att 
införa praktik för de 
studieförberedande programmen 
under 2015_ 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

REDOVISNING AV BIFALLNA EJ VERKSTÄLLDA MEDBORGARFÖRSLAG 

Dnr Ärende Beslut Status 

Medborgarförslag om 
2013/35 borttagande av höga KF§ Arbete pågår. 

(2013/342) kanter vid 175/2013 
Kanterna ska tas bort under 

Vallaskolan hösten 2014. 

Medborgarförslag om 
2014/355 pendlarparkering vid KF§ 

Arbete pågår. 

(2012/145) järnvägsstationen i 125/2012 
Ansökan om statlig 

Ransta medfinansiering är inskickad. 

2014/386 Medborgarförslag om Arbete pågår. 

cykelväg till KF§ Investeringsmedel har getts i 
(2013/94) Ryttargården, SORF 47/2013 strategisk plan för cykelväg till 

SORF under 2015. 
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