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Sammanträdesdatum 

2019-04-04 

KF:s 33(4sJ 

HANDLING 
NR 23 2019 

Dnr 2019/302 ~.I, 
Redovisning av motioner som inte behandlats inom ett år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall motioner beredas så, att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslu
tas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas 
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 
handläggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning 
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /54/1, Missiv - Redovisning av motioner som inte behandlats inom 
ett år 
Bilaga KS 2019 /54/2, Redovisning av motioner som inte behandlats inom ett år 

Ledningsutskottets beslut 2019-03-20, § 65 

Yrkande 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets 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 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2019-03-20 

29 (41) 

Dnr 2019 /302 - 3 
Redovisning av motioner som inte behandlats inom ett år 

INLEDNING 
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. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /54 /1, Missiv - Redovisning av motioner som inte behandlats inom 
ett år 
Bilaga KS 2019 /54 /2, Redovisning av motioner som inte behandlats inom ett år 

Yrkande 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Protokollsanteckning 
Ulrika Spårebo(S) och Glenn Andersson (S) lämnar in protokollsanteckning. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KSLU § 65, 2019-03-20 

t.'t, Socialdle1mokraterna 
· _ SALA 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-03-20 

Ärende 25 Redovisning av motioner som inte har behandlats inom ett år 

Protokol I santeckn i ng 

Enligt kommunallagen så bör en motion behandlas inom ett år. 
Vi kan se i de handlingar som finns i ärende 25 att det finns motioner som inkommit till 
kommunfullmäktige 2016 och som ännu inte behandlats. Från socialdemokraterna vill vi notera 
följande . Vi är inte nöjda med hur hanteringen av inkomna motioner skett. Det är alldeles för lång 
handläggningstid vilket innebär en fara för demokratihanteringen. Ansvariga måste se över 
ha ndläggningsprocessen. 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Gunilla Pettersson 

MISSIV 

S/-\LA KOMMUN 
Kom munstyrelsens förvaltning 

lnk. 2019 -03- 1 5 

Redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år 

Inledning 

1 (1) 

2019-03-13 

DI ARI ENR: 2019/302 
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 få r 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 förva ltning 
Box304 

7 33 25 Sa la 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Telefo n: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 

komm un.info@sa la.se 
www.sa la.se 

Gunill a Pettersson 
Adm inistrativ Chef 

Administ rativa enheten 

gu ni Ila. pet te rsson@sala.se 
Direkt : 0224 -74 70 51 
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REDOVISNING 
Redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år 

Dnr Inkom Beskrivning Parti Remitterad till 

2015/513 2015-09-01 Motion om att förnya s Kommunfullmäktiges presidium 
kommunfullmäktiges arbetsformer 

2016/845 2016-06-21 Motion om landsbygdsutvecklare s Kommunchefen och 
Företagarcentrum 

2016/1478 2016-12-09 Motion om att lysa upp Sala s Samhälls byggnads kontoret 

2016/1479 2016-12-09 Motion om en mer tillgänglig talarstol V Samhälls byggnads kontoret/Rektorn 
i Kommunfullmäktige på Ekebyskolan 
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Status 

Arbete pågår bl.a. med 
lokalfrågan 

Yttrande inkommit från 
Företagarcentrum 

Yttrande saknas 

Yttrande inkommit från 
samhällsbyggnadskontoret 
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Dnr Inkom Beskrivning Parti Remitterad till Status 

2016/1480 2016-12-12 Motion om att se över stadens s Samhällsbyggnadskontoret Yttrande inkommit, ej 
gatuskyltar behandlats i KS 

2017 /721 2017-05-24 Motion om att ta tillvara på s Personalkontoret Yttrande saknas 
människors kompetens Ska till VoO komplettering 

2017/1068 2017-08-28 Motion om att utreda s Näringslivskontoret Besvaras KSLU 
förutsättningarna för 2019-03-20 
kommunen eller annan aktör 
att starta ett företagshotell för 
våra företagare i kommunen 

2017/1080 2017-08-29 Motion om djurcirkus MP Samhällsbyggnadskontoret Besvaras KSLU 
2019-03-20 

2017/1239 2017-09-27 Motion om rätten till V Virve Svedlund Yttrande saknas 
valhemlighet 

2018/143 2018-01-24 Motion om att inrätta ett s Kultur- och fritidskontoret Besvaras KSLU 
polismuseum 2019-03-20 

2018/163 2018-01-26 Motion om hantering av s Bygg- och miljökontoret Besvaras KSLU 
installation äldre kaminer och 2019-03-20 
spisar 
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Dnr Inkom Beskrivning Parti Remitterad till Status 

201 8/252 2018-02-16 Motion om att erbjuda fria bad s Personalkontoret och kultur- och Besvaras KSLU 
till kommunanställda fritidskontoret 2019-03-20 

2018/270 2018-02-19 Motion om att inrätta ett s Kultur- och fritidskontoret Besvaras KSLU 
konstråd i Sala kommun 2019-03-20 

2018/271 2018-02-19 Motion om att sala kommun V Bygg- och miljökontoret Besvaras KSLU 
ska påskpynta fjäderfritt 2019-03-20 

2018/283 2018-02-23 Motion om uppbyggnad av F! Kultur- och fritidskontoret 
freerunning- och skatepark i 
Sala 

2018/290 2018-02-23 Motion om införande av V Samhälls byggnadskontoret Besvaras KSLU 
vegonorm i Sala 2019-03-20 

2018/295 2018-02-26 Motion angående att införa s Skolnämnden Besvaras KSLU 
separat mentorskap 2019-03-20 
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Dnr Inkom Beskrivning Parti Remitterad till Status 

2018/396 2018-03-08 Motion om att möjliggöra att s Kultur- och fritidskontoret Besvaras på KSLU april 
ungdomsgården har helgöppet 2019 

2018/397 2018-03-08 Motion om digitala s Medborgarkontoret Besvaras på KSLU april 
anslagstavlor 2019 

FÖR KÄNNEDOM 

Redovisning av aktuella motioner inkomna till Sala kommun till och med 2019-02-28 

Dnr Inkom Beskrivning Parti Remitterad till Status 

2018/482 2018-03-23 Motion om att ta våld i nära F! Vård och omsorgsnämnden Yttrande inkommit, ej 
relationer på allvar behandlat i KS 

2018/495 2018-03-23 Motion om att levandegöra so Kultur- och fritid och Yttrande inkommit från 
Salakommuns historia och Näringslivskontoret kultur- och fritid 
kulturarv 
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Dnr Inkom Beskrivning Parti Remitterad till Status 

2018/1465 2018-10-25 Motion om NPF säkrad och SD Barn-och utbildning Yttrande inkommit, ej 
intryckssanerad skola behandlats i KS 

2018/1466 2018-10-25 Motion om införande av Swish SD Ekonomikontoret Yttrande inkommit, ej 
vid betalning inom Sala behandlats i KS 
kommuns verksamheter 

2018/1488 2018-10-29 Motion om att anta Agenda MP Ej remitterad 
2030 

2018/1492 2018-10-30 Motion om avgiftsfri SD Barn- och utbildning Yttrande saknas 
kulturskola för barn och unga 

2018/1493 2018-10-30 Motion om monument vid SD Kultur- och fritidsnämnden Yttrande inkommit, ej 
Rådhuset av Sala stads behandlats i KS 
grundare 

2018/1611 2018-11-27 Motion om att införa 80-90- V Personalkontoret Yttrande saknas 
100 som arbetsmodell 

2018/1622 2018-11-29 Motion om ökad ambitionsnivå s Samhälls byggnadskontoret Yttrande saknas 
på Återbruket i Sala 

2018/1623 2019-11-29 Motion om att underlätta för s Samhällsbyggnadskontoret Yttrande saknas 
tågpendlare 

2018/1677 2018-12-10 Motion om konstnärlig SD Kultur- och fritidsnämnden, Yttrande saknas från 
utsmyckning skolnämnden och samhälls byggnads kontoret 

samhällsbyggnadskontorets 
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Dnr Inkom Beskrivning Parti Remitterad till Status 

2019/280 2019-02-22 Motion om klassiks arkitektur i so Ej remitterad 
centrala Sala 

2019/281 2019-02-22 Motion om att uppmuntra so Ej remitterad 
kontakt mellan skolor och 
föreningar för att främja ungas 
hälsa 

2019/309 2019-02-28 Motion om att sänka V Ej remitterad 
politikerarvodena 

2019/310 2019-02-28 Motion om att tillsätta en V Ej remitterad 
parlamentarisk kommitte för 
en långsiktig hållbar ekonomi 
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