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- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-03-21

Dnr2017/344 - 3

§ 82 Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgar-
förslag

INLEDNING
Kommunfullmäktige beslutade, KS§10, 2009-01-29, att bifalla motion om redovis-
ning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag. Motionären före-
slog att kommunfullmäktige ska få en redovisning av de motioner och medborgarför-
slag som bifallits men ännu inte verkstäilts

Beredning
Bilaga KS2017/73/1, missiv
Bilaga KS2017/ 73/2, redovisning av bifallna motioner och medborgarförslag

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
m 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
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MISSIV

Redovisning av verkställande 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.

Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i bifogad redovisning.

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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Redovisning av bifallna motioner och medborgarförslag

MOTIONER
7Dnr Ärende Beslut Status

2013/89 Motion [M] om KF § Verkställd
service- och 131/2014 Antagen i respektive nämnd, BMN,
tjänstegaranti i Sala VON, SKN och KFN
kommun

2014/307 Motion (C) om KF § Arbete klart.
[2010/228] sammanställning av 28/2012 Det som kvarstår är att

politiska beslut på lätt informationen ska ut på hemsidan
svenska -PoLätt

2014/325 Motion [C] och [M] om KF§ Hanteras av Medborgarkontoret
att låta lnedborgarna 56/2013

(2011/235) ställa frågor till
kommunfullmäktige
via chatt

2014/586 Motion om KF § Hanteras av Lipphandlingsenheten
distributionscentral 155/2014
för varor till
kommunens
tillagningskök

2014/592 Motion [KD] om KF§ Hanteras av
parkeringsplats för 153/2014 samhällsbyggnadskontoret
husvagnar och
husbilar

2014/1176 Motion om avtackning KF § Demokratiberedningen arbetar fram
av 48/2015 riktlinjer för att presentera Linder
fullmäktigeiedamöter 2015. Demokratiberedningen har

möte den 4 oktober 2016 och
kommer förmodligen att behandla
frågan där igen.
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2015/241 Motion (S) om rätten KF § Kommunstyrelsen behandlade
till heltid 89/2016 frågan 2016-03-31,§ 37 och

beslutade att rätt till
heltid införs i Sala kommun och att
en projektledare tillsätts med
uppdrag att
genomföra arbetet.

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

2015/404 Motion (F!) om KF§ Arbetet inte påbörjat
transinkluderande 19/2016
ansökningar,

blanketter och enkäter
2015/570 Motion (SD) om ett KF § När kommunen projekterar

ungdomens hus i Sala 89/2016 fortsättningen av Vision Lärkan
kommer Ungdomens Hus att ingå.

2015/793 Motion (S) om lokal KF § Arbete pågår
överenskommelse 39/2016
[LÖK:en)mellanSala
kommun och det civila
samhället

2016/288 Motion -gå med i KF §
nätverk mot 28/2017
diskriminering och
rasism

2016/348 Motion [MP] om KF § Vård- och omsorgsnämnden
"cykling utan ålder - 27/2017 kommer att se över kostnaderna för
rätten till vind i håret att köpa in de föreslagna cyklarna

2016 / 681 Motion om blodgivning KF § Medarbetare ska ges möjlighet att
på betald arbetstid 26/2017 lämna blod på betald arbetstid så

länge inte en vikarie behöver sättas
1I1.

2016/821 Motion (SD) om att KF§ verkställd
införa ett 124/2016 Statuter beslutades för ett nytt
kulturarvsstipendium i kulturarvsstipendium i kultur- och
Sala kommun fritidsnämnden, KFN § 18

Eventuellt inkomna ansökningar
kommer att behandlas hösten 2017.

2016/841 Motion [V] om KF § Arbetet inte påbörjat
inrättande av 123/2016
medborgarkontor på
landsbygden

SALAKOMMUN Besöksadress: Rådhusgatan 4 C Sara Nässing
Kommunstyrelsens förvaTtning Växel: 022474 70 D0 Registrator
Box 304 Fax: 0224-188 50 Kommunstyrelsens förvaltning
73325 SALA kommun.info@sala.se sara.naS$ing@sala.5e

www.sala.se Direkt: 0224-74 70 67



63¢SALA
KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAG

Dnr Ärende
2014/3 86 Medborgarförslag om
[2013/94) cykelväg till

Ryttargarden, SORF

2015/411 Medborgarförslag om
Sala Sockenkyrkas
runsten

2015/646 Medborgarförslag om

en årligt
återkommande

silverhantverksfestival

2015/829 Medborgarförslag om

belysning på
rädhusfasaden

Sara Nässing

Administratör
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73325 SALA kommun,info@sala.se

Beslut

KF §

47/2013

KF§
77/2016

KF§
13/2016

KF§
78/2016

www.sala.se

Status

Arbete pågår.
Samtal pågår mellan
Samhällsbyggnadskontoret och
trafikverket om en lösning.

Avslutad
[december 2016 var Sala
Vikingavänner ute tillsammans
med stadsträdgårdsmästaren för
att titta på en lämplig plats för
runstenen. En lämplig plats
utsågs på norra sidan Pråmån
mot Forsellesholmen. Under
februari 2017 har kontoret fått
information att Sala
vikingavänner drar sig ur
projektet.
Arbete pågår
En projektledare ska tillsåttas.
Pengar har äskats hos
kommunstyrelsen till ökad
rambudget 2018.
Silverfestivalen är tänkt att pågå
under ca 1 månad med start
sommaren 2018.

Frågan ska hanteras i anslutning
till det pågående arbetet att göra
Stora Torget mer tillgängligt

Sara Nässing

Registrator
Kommunstyrelsens förvaltning

sara.nassing@sala.se
Direkt:D224-7470 67


