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Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen 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 motionen från vidare 
handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna 
redovisning vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/232/1, sammanställning från kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
)il! Roos 

Ink. 2013 -09· 2 5 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §. skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen 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 motionen 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. 

Jill Roos 

kommunsekreterare 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

Oiarie- Ämne 

nummer 

Finns inga motioner att redovisa. 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Jill Roas 
Ink. 2013 -09- l 5 

FÖR KÄNNEDOM 

Sammanställning av aktuella motioner som inkommit till Sala 
kommun till och med den 16 september 2013 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen 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 motionen från vidare handläggning. 

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

Diarie
nummer 

Ämne 

2012/66 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i 
Sala kommun 

Parti: (C), (M), (FP), (KO) 
Inkom: 2012-03-20 
Remiss: vård- och omsorgsförvaltningen 
Remissvar: vård- och omsorgsförvaltningen 2013-09-11 
Beslut: LU 2013-10-01 

2012/329 Motion om införande av juljobb 

Parti: (C) 
Inkom: 2012-10-29 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsförvaltningen 2013-09-10 
Beslut: LU 2013-10-01 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

2012/330 Motion om att landsbygdssäkra politiska beslut 

Parti: (C) 
Inkom: 2012-10-29 
Remiss: samhällsplaneraren 
Remissvar: samhällsplaneraren 2012-11-09 
Beslut: LU 2013-10-01 

2013/112 Motion om trygghetsbostäder i Kaplanen 

Parti: (M), (C), (FP), (KD) 
Inkom: 2013-02-26 
Remiss: kommunstyrelsens förvaltning, Anders Johansson 
Remissvar: 
Beslut: 

2013/129 Motion om skyltning av vägar och gator i centrala Sala 

Parti: (SD) 
Inkom: 2013-03-12 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: LU 2013-10-01 

2013/134 Motion om Sala kommuns föreningsengagemang 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-03-15 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: LU 2013-10-01 

2013/152 Motion om att bekämpa ungdomsbrottsligheten 

Parti: (C) 
Inkom: 2013-03-27 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: LU 2013-10-01 

2013/166 Motion om digitaliserad postlista 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-04-10 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: LU 2013-10-01 
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Kommunstyrelsens föNaltning 

2013/193 Motion om krav vid extra stöd 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-04-29 
Remiss: (Per-Olov Rapp) 
Beslut: LU 2013-10-01 

2013/201 Motion om antalledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser 
och nämnder under nästa mandatperiod 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-04-29 
Remiss: Sala kommuns politiska partier 
Remissvar: (KD) 2013-05-20, (SD) 2013-05-27, (V) 2013-06-11, (5) 2013-08-21, 
(C) 2013-08-29 
Beslut: 

2013/202 Motion om att flytta ansvaret för kulturskolan 

Parti: (MP) 
Inkom: 2013-05-02 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: bildnings- och lärandenämnden 2013-06-12 
Beslut: 

2013/203 Motion om utredning av kulturskolans organisatoriska placering 

Parti: (V) 
Inkom: 2013-05-02 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: bildnings- och lärandenämnden 2013-06-12 
Beslut: 

2013/217 Motion om kommunal plan för idrott och fritidsliv 

Parti: (SB) 
Inkom: 2013-05-07 
Remiss: kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: 
Beslut: LU 2013-10-01 

2013/249 Motion om en väg in princip för ansökningar 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-05-27 
Remiss: medborgarkontoret 
Remissvar: -
Beslut: LU 2013-10-01 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

2013/251 Motion om en kommunal innovationsstrategi 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-05-27 
Remiss: personalkontoret 
Remissvar: personalkontoret 2013-06-17 
Beslut: LU 2013-10-01 

2013/277 Motion om strategi för ett växande Sala 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-06-18 
Remiss: Företagarcentrum, samhällsbyggnadskontoret/planering och utveckling 
Remissvar: Företagarcentrum 2013-08-20 
Beslut: 

2013/324 Motion om hjälpmedlet trappklättrare 

Parti: (SBÄ) 
Inkom: 2013-08-26 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden, samhällbyggnadskontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

2013/328 Motion om Wi-fi 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-08-27 
Remiss: it-enheten 
Remissvar: 
Beslut: 
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