
§ 102 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-01 

27 (29) 

Dnr 2014/566- 2 

Uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag som ska 
verkställas 

INLEDNING 
Redovisning av motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu ej verk
ställts. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/96/1, missiv och sammanställning från kommunstyrelsens 
förvaltning 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

c:J(C 
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DIARlEN R: 2014/566 
REDOVISNING 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Sofia Nilsson SALA KOMMUN 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 2 6 
DiarienrzoJl+/~bl-:1 1Aktbilaga j 

REDOVISNING 

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och 
medborgarförslag 

Opb: 

Kommunfullmäktige beslutade, KF§ 10, 2009-01-29 att bifalla motion om 
redovisning av verkstälian det av bifallna 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. 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Sofia Nilsson 

Registrator 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besdksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Sofia Nilsson 
Registrator 

Administrativa enheten 
sofi a .ni lsson@sala .se 
Direkt: 0224-74 70 56 



Kommunstyrelsens förvaltning 

REDOVISNING AV BIFALLNA EJ VERKSTÄLLDA MOTIONER 

Dn r Ärende Beslut status 

Motion (C) om 
skolformsöver-

2011/36 gripande KF§ 
Verkställd. 

kunskapsprofiler i Sala 107/2011 

kommun 

Motion (M) om större Verkställd. 

2011/271 
valmöjlighet för KF§ På äldreboendena finns nu två 
matgästerna inom 30/2012 rätter att välja på. Menyerna är 
äldreomsorg även konsistensan passade. 

2013/57 Motion (C) om KF§ Verkställd. 
(2012/329) införande av juljobb 151/2013 Feriejobb erbjudas under 2014. 

2013/132 Motion (V) om Verkställd. 
ekofestival i KF 

Ekofestivalen arrangeras 9-10 
(2011/132) stadsparken § 91/2011 maj 2014. 

Arbete pågår. 
Motion (C) om Tre personer kommer under 

2014/307 sammanställning av KF§ våren 2014 att åka på utbildning i 

(2010/228) politiska beslut på lätt 28/2012 
hur man skriver på lätt svenska. 
Målet är kommunfullmäktige-svenska- PoLätt 
protokoll på lätt svenska hösten 
2014 

Motion (C) om att 
digitalisera och Verkställd. 

2014/315 därmed effektivisera Införande av nytt dokument- och KF§ dokumenthanteringen 
54/2013 

ärendehanteringssystem klart. 
(2011/82) för den politiska Processarbete, utbildning och 

organisationen i Sala implementering pågår. 
kommun 

Motion (C) och (M) om 

2014/325 att låta medborgarna 
Arbete pågår. ställa frågor till KF§ 

(2011/235) kommunfullmäktige 56/2013 Processarbete pågår. 

via chatt 

Motion (C), ta fram en Arbete pågår. 

2014/329 webbstrategi för Sala 
Riktlinjerna klara för politisk 

KF§ behandling. Är en del i Digital 
(2011/273) 

kommun 57/2013 agenda med e-strategiskt 
programför Sa/a kommun 2014-
2016. Projektarbete pågår. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

2014/339 Motion (C) om att ta 
fram en kommunal 

(2011/289) bredbandsstrategi 

Motion (C) och (M) om 
2014/340 riktlinjer för hudvårds-

(2011/295) samt städartiklar i 
förskola och skola 

Motion (C) Sala 
kommun uppmanas 
underteckna 

2014/346 deklarationen för 

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

Motion (C), (M), (FP), 
(KD)om insatser för att 

2014/347 främja start av 

(2012/66) arbetsintegrerade 
sociala företag i Sala 
kommun 

Motion (S) om 

2014/351 införande av 
studerande-

(2012/123) medarbetare inom 
kommunen 

2014/357 Motion (M) om 

(2012/147) försköningsreglemente 

Motion (M) om 
2014/358 byggnation om 

(2012/152) bryggor vid Måns 
Olsområdet 

2014/360 Motion(C) - Sätt upp 

(2012/157) cykelpumpar! 

Motion (C) om att 
förbättra 

2014/361 förutsättningarna för 

(2012/188) utbyggnad av 
bredband genom 
samordning 

KF§ 
25/2013 

KF§ 
130/2012 

KF§ 
59/2013 

KF§ 
150/2013 

KF§ 
133/2012 

KF§ 
134/2012 

KF§ 
135/2012 

KF§ 
9/2013 

KF§ 
24/2013 

Arbete pågår. 
Processarbete pågår. 
Presentation i maj 

Arbete pågår. 

Deklarationen verkställd. 
Framtagande av handlingsplan 
för jämställhet pågår. 

Verkställd. 
Vård- och omsorgsnämnden har 
överlämnat projektbeskrivning 
och förslag på finansiering till 
kommunstyrelsen. 

Arbete pågår. 

julbelysning inköpt till 
stadskärna år 2012 

Arbete pågår. 
Beslut om finansiering tas på 
kommunstyrelsens 
ledningsutskott 2 5 mars. 

Verkställd. 
Sätts upp enligt beslut våren 
2014. 

Arbete pågår. 
Processarbete pågår. Ingår i 
bredbandsstrategin. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Motion (C), gör Ösby 
2014/362 Naturbruksgymnasium 

(2012/191) till ett grönt 
kunskapscentrum 

2014/365 Motion (M) 
Avgiftsbefrielse för 

(2012/212) bygglov av solceller 

2014/367 Motion (C) om att 
landsbygdssäkra 

(2012/330) politiska beslut 

2014/383 Motion (MP) om 

(2013/70) stadsodling i Sala 

Motion (M) om praktik 

2014/523 för de 
högskoleförberedande 

(2013/50) programmen på Salas 
gymnasieskolor 

KF§ 
22/2013 

KF§ 
10/2013 

KF§ 
152/2013 

KF§ 
62/2013 

KF§ 
99/2013 

Verkställd. 
Rekryteringsprocess av 
projektledare startat. 

Arbete pågår. 
Avgiftsbefrielse kan ges. 
Processarbete kring 
dokumentation pågår. 

Verkställd. 

Arbete pågår. 
Ingår i Plan för Sala stad. 

Arbete pågår. 
Utredning pågår och för beslut i 
bildnings- och lärandenämnden 
våren 2014. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

REDOVISNING AV BIFALLNA EJ VERKSTÄLLDA MEDBORGARFÖRSLAG 

Dn r Ärende Beslut status 

Medborgarförslag om 

2011/186 
ordningsställande av KF§ 

Verkställd. motionsspår i Bråsta 22/2012 
backe 

Medborgarförslag om 
2013/35 borttagande av höga KF§ Arbete pågår. 
(2013/342) kanter vid 175/2013 Ska utföras under våren 2014. 

Vallaskolan 

Medborgarförslag om 
2014/355 pendlarparkering vid KF§ Arbete pågår. 
(2012/145) järnvägsstationen i 125/2012 Projektet pågår. 

Rans ta 

2014/386 Medborgarförslag om Arbete pågår. 

cykelväg till KF§ Ej projekterat av Trafikverket 
(2013/94) Ryttargårde n, SORF 47/2013 Pengar är avsatta till halva 

projektet. 
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