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. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

__ SA LEDNlNGSUTSKOTTET

I ' KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-03-21

Dnr2017/342Jr
§80 Sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett år

[NLEDNING
Enligt kommunallagen, 5 kap 33§, ska motioner beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom
denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäk-
tige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen göra denna redovisning vid
fullmäktiges sammanträden i april och oktober.

Beredning
Bilaga KS2017/71/1, missiv
Bilaga KS 2017/71/2, sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett år
Bilaga KS2017/71/3, sammanställning av aktuella motioner som inkommit till Sala
kommun till och med den 14 mars 2017

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C]yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

g godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

 



ibi _T_I: g_{'1 till L..L..l 7 ;I 7 l, j" l,

1(1)
) 2017-03-15

w DlÅRlENR!2017/342

KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING
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SALAKOMMUN
Kommunstyrelsensförvaltning
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MISSIV

Sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett är

Inledning
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall motioner beredas så, att fullmäktige kan fatta

beslut inom ett är 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

a_ttgodkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Sara Nässing
Administratör
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SAMMANSTÄLLNING

SALAKOMMUN
Kommunstyrelsensförvaltning

Ink.2017-03-l 5
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Sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett är

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- Ämne
nummer

2015/513 Motion om att förnya kommunfullmäktiges arbetsformer

Parti: (S)
inkom: 2015-09-01
Remiss: kommunfullmäktiges presidium

Remissvar:
Beslut:

2016/291 Motion om uppsökande verksamhet med rådgivning och information till
utsatta EU-med borgare

Parti: (Fl)
Inkom: 2016-02-29

Remiss: vård- och omsorgsnnämnden/kommunchef

Remissvar: vård- och omsorgsnämnden/Jane Allansson för Kommunchef
Beslut:

Aklbllaua

I
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
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FÖRKÄNNEDOM
Sammanställning av aktuella motioner som inkommit till Sala
kommun till och med den 14- mars 2017

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 iapril och oktober.

Diarie- Ämne
nummer

2015/513 Motion om att förnya kommunfullmäktiges arbetsformer

Parti: (S)
Inkom: 2015-09-01
Remiss: kommunfullmäktiges presidium

Remissvar:

Beslut:

2016/291 Motion om uppsökande verksamhet med rådgivning och information till
utsatta EU-medborgare

Parti: (Fl)
inkom: 2016»02~29

Remiss: vård- och omsorgsnämnden/kommunchef

Remissvar: vård- och omsorgsnämnden/Jane Allansson för Kommunchef

Beslut:



Q. SALA zomâlfâ
KOMMUN

Kommunstyrelsensförvaltning

2016/682 Motion om att öka transparensensi Salakommunfullmäktige -gör
motionerna tillgängligaför allmänheten via ett registerpåkommunenshemsida

Parti: (SD)
Inkom: 2016-05-17
Remiss:medborgarkontoret
Remissvar:

Beslut:

2016/844 Motion om ett första stegtill ökat bostadsbyggandei Salakommun

Parti: (S)
Inkom: 2016-06-20
Remiss:kommunchefen
Remissvar:

Beslut:

2016/845 Motion om landsbygdsutvecklare

Parti: (S)
Inkom: 2016-06-21

Remiss: Fdretagarcentrum/kommunchef
Remissvar: Företagarcentrum

Beslut:

2016/1073 Motion om att Salabostädersstyrelsefår i uppdragatt ändra reglernaför
möjligheternaatt hyra lägenhet

Parti: (S)
lnkom: 2016-08-30

Remiss:SalabostäderAB
Remissvar: Salabostäder AB

Beslut:

2016/1161 Motion om att ändra Salabostäderskörutiner

Parti: (Fl)
Inkom: 2016-09-26
Remiss:SalabostäderAB
Remissvar:

Beslut:
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KOMMUN

Kommunstyrelsensförvaltning

2016/1284 Utred barnfattigdomi Salakommun

Parti: (V)
Inkom:2016-10-25
Remiss:vård-ochomsorgsnämnden
Remissvar:

Beslut:

2016/1362 Motion om att införa närvaro-ochyttranderätt för motionärervid
beredning

Parti: (SD)
Inkom:2016-11-15
Remiss:Demokratiberednlngen,kommunstyrelsenochövriganämnden
Remissvar:
Beslut:

2016/1384 Motion om förenklad planprocess

Parti: (S)
Inkom:2016-11-18
Remiss:samhällsbyggnadskontoret
Remissvar:Samhällsbyggnadskontoret
Beslut:

2016/1456 Motion om könsneutralbenämning-låt tjänstemanbli tjänsteperson

Parti: (Fl)
Inkom: 2016-12-05
Remiss:kommunchefen
Remissvar:JaneAllanssonför Kommunchef
Beslut:

2016/1478 Motion; LysuppSala

Parti: (S)
Inkom: 2016-12-09
Remiss:Samhällsbyggnadskontoret
Remissvar:

Beslut:
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KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

2016/1479 Motion; Enmer tillgänglig talarstol i Kommunfullmäktige

Parti: (V)
Inkom: 2016-12-09

Remiss:samhälisbyggnadskontoret/Rektor på Ekeby/skolan
Remissvar:

Beslut:

2016/1480 Motion om att se över stadens gatuskyltar

Parti: (S)
Inkom: 2016-12-12
Remiss:Samhällsbyggnadskontoret
Remissvar:
Beslut:

2016/ 1481 Motion; Dagsför ett nytt bostadsförsörjningsprogram

Parti: (S)
Inkom: 2016-12-12

Remiss:

Remissvar:
Beslut:

2016/1492 Motion om att avskaffa ofrivilliga delade turer inom vård- och omsorg

Parti: (SD)
Inkom: 2016-12-13
Remiss:
Remissvar:

Beslut:

2017/87 Motion -nu satsar vi på landsbygden

Parti: (S)
Inkom: 2017-01-13

Remiss:

Remissvar:

Beslut:
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Kommunstyrelsens förvaltning

2017/244 Motion om att underlätta byggnationerpå landsbygden

Parti: (S)
inkom: 2017-02-14

Remiss:
Remissvar:
Beslut:

2017/251 Motion - Parlamentarisk kommitté

Parti: (S)
Inkom: 2017-02-15

Remiss:

Remissvar:
Beslut:

2017/334 Motion om överför städningeni kommunensregi

Parti: (S)
Inkom: 2017-03-14
Remiss:

Remissvar:

Beslut:


