
§ 163 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2019-10-17 

KF:s 
HANDLING 39 (43) 

NR 54 2019 

Dnr 2019 /1154 ·· 4 
Redovisning av verkställandet av bifallna motioner och medbor
garförslag som inte behandlats på ett år 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2009, KF § 10, att bifalla motion om 
redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag. Motion
ärerna föreslog att kommunfullmäktige ska få en redovisning av de motioner och 
medborgarförslag som bifallits men ännu inte verkställts. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /166/1, missiv - redovisning av verkställandet av bifallna motioner 
och medborgarförslag 
Bilaga KS 2019 /166/2, redovisning av verkställandet av bifallna motioner och med
borgarförslag hösten 2019 

Ledningsutskottet beslut§ 199, 2019-10-02 

Yrkanden 
Erik Hamrin (M) 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 



§ 199 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
LEDN I NGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

24 (27) 

Dnr 2019/1154 -J 

Redovisning av verkställandet av bifallna motioner och 
medborgarförslag som inte behandlats på ett år 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2009, KF § 10, att bifalla motion om 
redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag. 
Motionärerna föreslog att kommunfullmäktige ska få en redovisning av de motioner 
och medborgarförslag som bifallits men ännu inte verkställts. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /166/1, missiv - redovisning av verkställandet av bifallna motioner 
och medborgarförslag 
Bilaga KS 2019 /166/2, redovisning av verkställandet av bifallna motioner och 
medborgarförslag hösten 2019 

Yrkande 
Erik Hamrin (M) 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. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



~SALA 
~ KOMMUN 

MISSIV 

Bilaga KS 2019/166/1 

.N 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2019 -09- 2 4 

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) 

2019-09-24 

DIARIENR: 2019/1154 

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 



~~~~ 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Redovisning 

Redovisning av bifallna motioner och medborgarförslag, hösten 2019 

MOTIONER 

Dnr Ärende Beslut Status 

2014/307 Motion (C) om KF § 28/2012 Arbete pågår 

(2010/228) 
sammanställning av 
politiska beslut på lätt 
svenska - PoLätt 

2014/586 Motion (C) om KF§ Arbete pågår 
distributionscentral 155/2014 
för varor till 
kommunens 
tillagningskök 
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m~~b~ 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Dnr Ärende Beslut Status 

2014/592 Motion (KD) om KF§ Verkställd 
parkeringsplats för 153/2014 
husvagnar och 
husbilar 

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

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

2016/288 Motion (F!) - gå med i KF§ Arbete ej påbörjat 
nätverk mot 28/2017 
diskriminering och 
rasism 

2016/1284 Motion (V) om att KF§ Arbete ej påbörjat 
utreda barnfattigdom i 49/2018 
Sala kommun 



~~~b~ 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Dnr Ärende Beslut Status 

2017/87 Motion (S) - nu satsar KF§ Arbete pågår 
vi på landsbygden 2018/51 

2017/575 Motion (S) om KF§ Arbete pågår 
utomhusgym i Sala 2018/56 

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

2017/1401 Motion (SO) om att KF§ Arbete ej påbörjat 
inskaffa en 2018/105 
rullstols gunga 



~~~b~ 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Dnr Ärende Beslut Status 

2017/1080 Motion (MP) om KF§ Verkställd 
djurcirkus 2019/41 

2017/1068 Motion (S) om att KF§ Arbete pågår 
utreda 2019/42 
förutsättningarna för 
kommunen eller annan 
aktör att starta 
företagshotell för våra 
företagare i 
kommunen 

2018/143 Motion (S) om att KF§ Arbete pågår 
inrätta ett 2019/38 
polismuseum 

2018/163 Motion (S) om KF§ Verkställd 
hantering av äldre 2019/35 
kaminer och spisar 



m~~h~ 
Kommunstyrelsens förvaltning 

MEDBORGARFÖRSLAG 

2017/1534 Medborgarförslag om KF§ Arbete ej påbörjat 

rondell vid 2019/31 
Silvermyntsgatan -
Berggatan 

2017/1535 Medborgarförslag om KF§ Arbete ej påbörjat 

ökad belysning vid 2019/30 
korsningen 
Silvermyntsgatan -
Berggatan 


