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D!ARIENR: 2013/149 

REOOVISNING 

Kommunfullmäktige Ink. 2013 -09-25 

REDOVISNING 

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och 
medborgarförslag 
Kommunfullmäktige beslutade, KF§ 10,2009-01-29 att bifalla motion om 
redovisning av verkställandet av bifailna motioner och medborgarförslag. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige erhåller en redovisning av de 
motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu ej verkställts. 
Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i tabell på följande 
sidor. 

Försiag till besiut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Sofia Nilsson 

Registrator 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 DO 
Fax: 0224-188 50 
kom m un.info@sala.se 
www.sala.se 

Sofia Nilsson 
Registrator 

Administrativa enheten 
sofia .ni Is son @sala.se 
Direkt: 0224-74 70 56 



Kommunstyrelsens förvaltning 

REDOVISNING AV BIFALLNA Ej VERKSTÄLLDA MOTIONER 

" Dn r 5i Ärende Beslut status 

Verkställd. 
Motion (S) om KF Det har under sommaren varit 

2009/48 sommarutställning i 
§ 77/2009 två offentliga konstverk i Sala 

stadsparken 
stadspark 

Motion (C) om 
skolformsöver-

2011/36 gripande KF§ Arbete pågår. 

kunskapsprofiler i Sala 107/2011 

kommun 

Motion M om Arbete pågår. 

2011/132 ekofestival i KF Ekofestivalen kommer att 

stadsparken § 91/2011 arrangeras under sommaren 
2014. 

Motion (C) om 

2010/228 
sammanställning av KF§ . 

Arbete pågår. politiska beslut på lätt 28/2012 
svenska- PoLätt 

Motion (C) om att 
digitalisera och 
därmed effektivisera Arbete pågår. 

2011/82 dokumenthanteringen KF§ 
Införande av nytt dokument- och 

för den politiska 54/2013 
ärendehanteringssystem pågår. 

organisationen i Sala 
kommun 

Motion (C) och (M) om 
att låta medborgarna 

KF§ Arbete pågår. 2011/235 ställa frågor till 
kommunfullmäktige 56/2013 Utredning och dialog pågår. 

via chatt 

Motion (M) om större -
2011/271 

valmöjlighet för KF§ Arbete pågår. 
matgästerna inom 30/2012 Infört i hälften av äldreboendena. 
äldreomsorg 

Motion (C), ta fram en 
KF§ 

Arbete pågår. 
2011/273 webbstrategi för Sala Ingår som en del i framtagandet 

kommun 57/2013 . av en övergripande IT -strategi. . 
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Motion (C) om att ta 
2011/289 fram en kommunal 

bredbandsstrategi 

Motion (C) och (M) om 

2011/295 
riktlinjer för hudvårds-
samt städartiklar i 
förskola och skola 

Motion (M) om 
sockerpolicy för elever 

2011/301 inom förskolan och 
grundskolan i Sala 
kommun 

Motion (C) Sala 
kommun uppmanas 
underteckna 
deklarationen för 

2012/57 
jämställdhet mellan 
kvinnor och män 
(CEMRs jämställdhets-
deklaration) 

Motion (M) om 

2012/106 
servering av 
alkoholhaltig dryck på 
äldreboenden 

Motion (S) om 
införande av 

2012/123 studerande-
medarbetare inom 
kommunen 

2012/147 
Motion (M) om 
försköningsreglemente 

Motion (M) om 

2012/152 
byggnation om 
bryggor vid Måns 
Olsområdet 

2012/157 
Motion(C) - Sätt upp 
cykelpumpar! 

KF§ 
25/2013 

KF§ 
130/2012 

KF§ 
63/2012 

KF§ 
59/2013 

KF§ 
53/2013 

KF§ 
133/2012 

KF§ 
134/2012 

KF§ 
135/2012 

KF§ 
9/2013 

Arbete pågår. 

Arbete pågår. 

Verkställd. 

Arbete pågår. 
jämställdhetsdeklarationen är 
undertecknad. 

Verkställd. 

Arbete pågår. 

Arbete pågår. 

Arbete pågår. 

Arbete pågår. 
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Motion (C) om att 
förbättra 

2012/188 
förutsättningarna för 
utbyggnad av 
bredband genom 
samordning 

Motion (C), gör Ö s by 

2012/191 
Naturbruksgymnasium 
till ett grönt 
kunskapscentrum 

Motion 
2012/212 (M)Avgiftsbefrielse för 

bygglov av solceller 

Motion (M)om 

2012/331 
kommunalt stöd till 
Ung Företagsamhet i 
Västmanland 

2013/70 
Motion (MP) om 
stadsodling i Sala 

Motion (M) om praktik 
för de 

2013/50 högskoleförberedande 
programmen på Salas 
gymnasieskolor 

KF§ 
24/2013 

KF§ 
22/2013 

KF§ 
10/2013 

KF§ 
26/2013 

KF§ 
62/2013 

KF§ 
99/2013 

Arbete pågår. 
Samordning sker idag. l samband 
med nybyggnation läggs tomrör 
ner. 

Arbete pågår. 

Arbete pågår. 

Verkställd. 

Arbete pågår. 
lngår i Plan för Sala stad. 

Arbete pågår. 
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REDOVlSNlNG AV BIFALLNA Ej VERKSTÄLLDA MEDBORGARFÖRSLAG 

Dur Aren de Beslut status 

Medborgarförslag om Arbete pågår. 

2011/186 
ordningsställande av KF§ Beräknas vara klar i september 
motionsspår i Bråsta 22/2012 2013. 
backe 

Medborgarförslag om 
Arbete pågår. pendlarparkering vid KF§ 2012/145 

järnvägsstationen i 125/2012 
Utredning pågår som beräknas 

Ransta 
vara klar före årsskiftet. 

Medborgarförslag om Arbete pågår. 

2013/94 cykelväg till KF§ Dialog förs med Trafikverket j 
Ryttargården, SO RF 47/2013 Medel finns hos Sa!a kommim för j 

2014 för att finansiera 50% 

s (5) 
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