
§ 63 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2019-04-04 

KF:s 35(45J 

HANDLING 
NR 25 2019 

Dnr 2019 /303 .. lj 
Redovisning av verkställandet av bifallna motioner och medbor
garförslag 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade, KF § 10, 2009-01-29 att bifalla motion om redovis~ 
ning av verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag. Motionärerna fö
reslog att kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de motioner och med
borgarförslag som bifallits men ännu inte verkställts. 

Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i bifogad redovisning. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /56/1, Missiv - Redovisning av verkställandet av bifallna motioner 
och medborgarförslag 
Bilaga KS 2019 /56/2, Redovisning av verkställandet av bifallna motioner och med
borgarförslag 

Ledningsutskottets beslut 2019-03-20, § 67 

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 

Utdragsbestyrkande 



§ 67 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2019-03-20 

31 (41) 

Dnr 2019 /303 - 3 

Redovisning av verkställandet av bifallna motioner och 
medborgarförslag 

INLEDNING 
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. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /56/1, Missiv - Redovisning av verkställandet av bifallna motioner 
och medborgarförslag 
Bilaga KS 2019 /56 /2, Redovisning av verkställandet av bifallna motioner och 
medborgarförslag 

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 
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KSLU § 67, 2019-03-20 

--~ · . 

,.. Socialdem.· okratenna 
_ SA LA 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019-03-20 

Ärende 27 Redovisning av verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag 

Protokollsanteckning 

Redovisningen visar på brister. Vi socialdemokrater har tidigare påpekat att det står fel i dokumentet. 
Trots det så sker inga förändringar. Vi socialdemokrater ställer oss frågande till om denna redovisning 
går att lita på? Är det rätt motioner och medborgarförslag som har rätt status? 
Hanteringen måste rättas till omgående så dessa dokument är uppdaterade och tillförlitliga . 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Gunilla Pettersson 

MISSIV 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltnino 

lnk. 2019 -03- 1 5 

lor/ <j I 303 / Aktbilaga,2 

I 

Redovisning av verkställandet 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. 

1 (1) 

2019-03-13 

DIARIENR: 2019/303 
MISSIV 

Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i bifogad redovisning. 

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 förvaltning 
Box 304 
733 25 Sa la 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Telefon: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sa la.se 

www.sala.se 

Gunilla Pettersson 
Ad mini strativ Chef 

Administrativa enheten 
gu ni Ila . pe tte rsson@sa I a .se 

Direkt : 0224-74 70 51 
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KOM MUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Sara Nässing 

Redovisning 

fC;I 
P? l ....l::) 

C> 
<..>c> 

i g ., 

?- g ,1 
"'-' ~ 
C) -

! 

to ¾" ~j 
cb f i:_.; 
<.,.) => ;...,-j 

I "'=-1 
_. ~$ 

< 1 
c..n ~ 

::; 
5° 
<O 

Redovisning av bifallna motioner och medborgarförslag, våren 2019 

MOTIONER 

Dnr 

2014/307 

(2010/2 28) 

2014/586 

SALA KOMMUN 
Kommunstyre lsens förva ltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Ärende Beslut 

Motion (C) om KF § 28/2012 
sammanställning av 
politiska beslut på lätt 
svenska - PoLätt 

Motion (C) om KF§ 
distributionscentral 155/2014 
för varor till 
kommunens 
tillagningskök 

I I 

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

Status 

Arbete pågår 
Kommunfullmäktiges beslut kommer inom kort att sammanfattas på lätt svenska 
och göras 
tillgängliga via kommunens hemsida i enlighet med det tidigare beslutet om PoLätt 

Arbete pågår 
En grupp har tillsatts för att utreda möjligheterna till att upprätta en 
distributionscentral i Sala kommun. Gruppen består av verksamhetsutvecklare, 
miljöstrateg, måltidschef, enhetschef på Tekniska kontoret samt upphandlare. 
Gruppen har i nuläget utrett behov /kapacitet och kommer inom kort att presentera 
underlaget för politiken. Detta då det kommer att behövas medel för att driva 
arbetet vidare. 

Sara Nässing 
Admi nistratör 

sa ra.nassing@sala.se 
Direkt : 0224-74 70 67 
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,,,_SALA 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Dnr Ärende Beslut Status 

2014/592 Motion (KD) om KF§ Arbete pågår 
parkeringsplats för 153/2014 Just nu samarbetar Näringslivskontoret tillsammans med 
husvagnar och Samhällsbyggnadskontoret för att utreda möjligheterna till lämpad ställ plats i Sala 

husbilar kommun. Underlaget sammanställs i nuläget och kommer inom kort att presenteras 
för 
politiken med förslag på central och strategiskt placerad ställ plats. 

2015/277 Motion (S) om Sala KF § Arbete pågår 
400 år - Start av 22/2016 
visionsarbetet 2024 

2015/404 Motion (F!) om KF§ Förslag klart 
transinkluderande 19/2016 
ansökningar, 
blanketter och enkäter 

2016/288 Motion (F!) - gå med i KF§ Verkställande är under uppstart 
nätverk mot 28/2017 
diskriminering och 
rasism 

2016/1284 Motion (V) om att KF§ Verkställande är under uppstart 
utreda barnfattigdom i 49/2018 
Sala kommun 

I I 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Dnr Ärende Beslut Status 

2017/87 Motion (S) - nu satsar KF§ Arbete pågår 
vi på landsbygden 2018/51 Enligt Salas besöksnäringsstrategi hoppas vi och arbetar för en ökning av besökare 

på 25% till 2024. 
Målgruppen husbilar, som behöver ställplatser är en viktig del av den ökningen. 
Ställ platser nyttjas året runt. 
Sala behöver officiella ställplatser i centrum, ytterområden och på landsbygden. 
Det finns idag flera inofficiella ( ej uppmärkta/skyltade) ställplatser på flera platser 
runt om i kommunen. Därför har Näringslivsutvecklare Carina Eriksson ihop med 
trafikingenjör Tord Lillja, tagit tag i frågan och ska under september månad inleda ett 
arbete med att på sikt få till officiella ställ platser. Både på nya platser och redan 
befintliga men enhetligt och i samklang med aktörer som idag ansvarar och har 
platser vid sina verksamheter. Få upp skyltar och information så att Sala till 2019 kan 
kommunicera att vi har ställ platser på flera olika intressanta och lämpliga platser 
runt om i kommunen. 

2017/575 Motion (S) om KF§ Arbete pågår 
utomhusgym i Sala 2018/56 Kultur- och fritid tillsammans med Gata Park undersöker kostnader och placering 

och återkommer i strategiskt inspel för att fullfölja intentionerna i motionen. 

2017/1319 Motion (S) om att det KF§ Verkställande är under uppstart 
är dags att ta 2018/64 
kommunfullmäktige, 
nämnder och 
styrelsesammanträden 
till nästa nivå inom 
digitalisering 



,tJiSALA r.11 KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Dnr Ärende 

2017/1401 Motion (SD) om att 
inskaffa en 
rullstolsgunga 

MEDBORGARFÖRSLAG 

Finns inget att redovisa 

Sara Nässing 

Administratör 

Beslut Status 

KF§ 
2018/105 


