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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
lill Roos Ink. 2012 -09- 1 7 

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 beredn ingen anmälas till fullmäktige 

inom samma tid . Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska ll kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyre lsen hemställer att kommunfullmäktige 

beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

kommunsekreterare 



.m SALA 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

Diarie-
nummer Ämne 

2011/82 Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokumenthantering för 
den politiska organisationen i Sala kommun 

Parti: (M) och (C) 
Inkom: 2011-03-14 
Remiss: kommunstyrelsens förvaltning/it-enheten 
Remissvar: 
Beslut: 

2011/145 Motion om att utvidga felanmälan till och från medborgarna 

Parti: (C) och (M) 
Inkom: 2011-05-12 
Remiss: kommunstyrelsens förvaltning/Information Sala 
Remissvar: 
Beslut: 
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SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Jill Roos 

FÖR KÄNNEDOM 

Ink 2012 -09- 1 7 

Sammanställning av aktuella motioner som inkommit till Sala 
kommun till och med den 14 september 2012 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, ska ll motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom 
denna tid, ska ll detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 
inom samma tid . Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare hand läggn ing. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska ll kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 
fullm äktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Diarie
nummer 

Ämne 

2011/82 Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokumenthantering för 
den politiska organisationen i Sala kommun 

Parti: (M) och (e) 
Inkom: 2011-03-14 
Remiss : kommunstyrelsens förvaltning/it-enheten 
Remissvar: 
Beslut: 

2011/145 Motion om att utvidga felanmälan till och från medborgarna 

Parti: (e) och (M) 
Inkom: 2011-05-12 
Remiss : kommunstyrelsens förvaltning/Information Sala 
Remissvar: 
Beslut: 



Kommunstyrelsens förvaltning 

2011/235 Motion om att låta medborgare ställa frågor till kommunfullmäktige via 
chatt 

Parti: (C) och (M) 
Inkom: 2011-09-15 
Remiss: kommunstyrelsens förvaltning/Information Sala 
Remissvar: 
Beslut: 

2011/273 Motion om att ta fram en webbstrategi för Sala kommun 

Parti: (C) 
Inkom: 2011-11-01 
Remiss: kommunstyrelsens förvaltning/Information Sala 
Remissvar: 
Beslut: 

2011/281 Motion om ledamots- och motions register 

Parti: (M) 
Inkom: 2011-11-15 
Remiss: kommunstyrelsens förvaltning/kommunjuristen 
Remissvar: 
Beslut: 

2011/289 Motion om kommunal bredbandsstrategi 

Parti: (C) 
Inkom: 2011-11-22 
Remiss: kommunstyrelsens förvaltning 
Remissvar: 
Beslut: 

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

Parti: (M) och (C) 
Inkom: 2011-11-29 
Remiss: tekniska nämnden, skolnämnden 
Remissvar: skolnämnden 2011-04-27, tekniska nämnden 2012-11-29 
Beslut: 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

2012/23 Motion om att införa SMS rapportering vid otillåten frånvaro inom grund-
skolan och i gymnasieskolan 

Parti: (M) 
Inkom: 2012-01-27 
Remiss: skolnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Remissvar: skolnämnden 2012-03-08, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
2012-03-09 
Beslut: 

2012/41 Motion om att tillåta politiska ungdomsförbund att fritt verka på Sala 
kommuns gymnasieskolor 

Parti: (M) 
Inkom: 2012-02-21 
Remiss: barn- och utbildningsnämnden, demokratiberedningen 
Remissvar: barn- och utbildningsnämnden 2012-04-03 
Beslut: 

2012/45 Motion om Il-kommunikation samt marknadsförning riktad mot unga i Sala 

Parti: (M) 
Inkom: 2012-02-23 
Remiss: Information Sala 
Remissvar: Information Sala 2012-05-11 
Beslut: 

2012/57 Motion om att Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMRs jämställdhetsdeklaration) 

Parti: (e) 
Inkom: 2012-03-13 
Remiss: Personalkontoret, Jane Allansson 
Remissvar: 
Beslut: 

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

Parti: (e), (M), (FP), (KD) 
Inkom: 2012-03-20 
Remiss: kommunstyrelsens ordförande 
Remissvar: 
Beslut: 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

2012/152 Motion om byggnation av bryggor vid Måns Ols 

Parti: (M) 
Inkom: 2012-06-21 
Remiss: tekniska kontoret, medborgarkontoretjfritid, samhällsbyggnadskontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 2012-08-22, medborgarkontoret/fritid 2012-07-12, 
samhällsbyggnadskontoret 2012-08-10 
Beslut: 

2012/153 Motion om läkemedels avvikelser 

Parti: (M) 
Inkom: 2012-06-21 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: 
Beslut: 

2012/157 Motion om cykelpumpar 

Parti: (C) 
Inkom: 2012-06-26 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 

2012/188 Motion om att förbättra förutsättningarna för utbyggnad av bred band 
genom samordning 

Parti: (C) 
Inkom: 2012-07-19 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 

2012/191 Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett grönt 
kunskapscentrum 

Parti: (C) 
Inkom: 2012-07-24 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

2012/212 Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller 
Parti: (M) 
Inkom: 2012-08-13 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 
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