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REDOVISNING 

Ink. 2012 -09- 2 5 

REDOVISNING 

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och 
medborgarförslag 

Kommunfullmäktige beslutade, KF § lO, 2009-01-29 att bifalla motion om 
redovisning av verkställandet 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 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna_ 

d~vr~ 
Sofia Nilsson 

Registrator 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 2S Sala 

Besöksadress : Stora Torget 1 
Växel: 0224·550 00 
Fax: 0224 -188 SO 
kommun.info@sata.se 
www.sala.se 

Sofia Nilsson 
Registrator 

Kanslienheten 

Sofia.Nilsson@sala.se 
Direkt: 0224·551 02 



.m SALA 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

REDOVISNING AV BIFALLNA EJ VERKSTÄLLDA MOTIONER 

Dnr Ärende Beslut Status 

Motion (FPL) om att Arbete pågår. 

skapa kriminalvårds- KF§ 
Att genomföra utbildningen är 

2006/108 
utbildning på 19/2007 

inte genomförbart under rådande 
förhållanden. Se VAN § 38 2012-Kungsängsskolan 
05-22. 
Arbete pågår. 

Motion (S) om 
KF 

Begär uppskov av genomförandet 
2009/48 sommarutställning i 

§ 77/2009 
till 2013, med anledning av 

stadsparken omorganisation och 
personalsituation . 

. Motion (S) om 
Arbete pågår. utvärdering av KF 2009/277 

städning inom Sala § 25/2011 
Kommer att verkställas i 

kommun samband med upphandling 2013. 

Motion (S) om Arbete pågår. 

2010/56 
kommunal friskola KF Folkbildningsinitiativ om 
med § 24/2011 Montessoripedagogik ska särskilt 
Montessoripedagogik stödjas under en tvåårsperiod. 

Motion (C) on} 
Arbete pågår. 
Ärendet behandlas inom 

skolformsöver- verksamheten och är ett viktigt 
2011/36 gripande KF§ 

inslag i arbetet att skapa 
kunskapsprofiler i Sala 107/2011 

gemensamma strukturer och 
kommun förhållningsätt i den nybildade 

skolförvaltningen. 
Motion (C) och (FPL) 

KF 2011/99 om isbana på Stora Arbete pågår. 
Torget i Sala §89/2011 

Motion (V) om 
KF 2011/132 eko festival i Arbete pågår. 

Stadsparken § 91/2011 

Motion (C) om 

2010/228 
sammanställning av KF§ 

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

Motion (C) om att 
samordna resurser på 

2011/183 landsbygden: 
upphandla Lokala 
Utövare (LUT:are) 

Motion (M) om större 

2011/271 
valmöjlighet för 
matgästerna inom 
äldreomsorg 

Motion (KD) om att 

2011/288 
öka tillgången av 
hjärtstartare i Sala 
kommun 

Motion (M) om 
sockerpolicy för elever 

2011/301 inom förskolan och 
grundskolan i Sala 
kommun 

KF§ 
61/2012 

KF§ 
30/2012 

KF§ 
60/7012 

KF§ 
63/2012 

Verkställd. 
Förekomsten av lokala utförare 
finns inom ramen för nuvarande 
regelsystem och teknisk 
verksamhet inom kommunen. 

Arbete pågår. 
Tre pilotgrupper ska starta i höst. 

Verkställd. 
Är inskrivet som ett mål i 
H~nd!ingsrrogralTl för skydd mot 
olyckor enligt LSO. 

Arbete pågår. 
Policyn är klar och ska beslutas 
under hösten 2012. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

REDOVISNING AV BIFALLNA EJ VERKSTÄLLDA MEDBORGARFÖRSLAG 

Dnr Ärende Beslut Status 

Medborgarförslag Arbete pågår. 
2007/425 gällande miljöstation i KF 

Entreprenör är beställd. 
Grällsta § 65/2008 

Byggstart i oktober 2012. 

Medborgarförslag om 

2011/112 
vänorter i EV och KF§ 
gränsöverskridande 97/2011 

Arbete pågår. 

EV-projekt 

Medborgarförslag om 

I ~rbete"p~~~~:."" '" ,. . 2011/186 
ordningsställande av KF§ 
motionsspår l Brasta 22/2012 

vmrådct a •• ej' v~h fl." .. Olr.mcr 

backe att läggas u t. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2012-05-22 

Dnr 2012/42 
UANnr 12/21 

UAN§ 38 Motion om att skapa kriminalvårdsutbildning på Kungsängsskolan 

INLEDNING 
Under utredningen om möjligheter till kriminalvårdsutbildning framkom att 
liknande utbildning finns i Dalarna varför det Inte blev aktuellt för Sala. 
Kriminalvården genomför även egna utbildningar och planerna på gemensamma 
utbildningar och fortbildningar uteblev. Arbetsgruppen med fokus på utbildning 
träffades ett antal gånger och upplöstes därefter. 

Beredning 
• Svar på motion om att skapa kriminalvårdsutbildning på Kungsängsskolan 

[hid.nr 2012.380) 

• Bilaga 1 Motion om att skapa kriminalvårdsutbildning på Kungsängsskolan 
[hid.nr 2012.381) 

• Bilaga Z Förslag till yttrande over motion om att skapa imminalvårdsutbiidning 
på Kungsängsskolan [hld.nr 2012.382) 

• Bilaga 3 Protokollsutdrag BUN § 95 2006-08-23 [hid.nr 2012.383) 

• Bilaga 4 Svar pä motion om att skapa kriminalvårdsutbildning på 
Kungsängsskolan [hid.nr 2012.384) 

• Protokollsutdrag KSAU § 7 2007-01-16 [hid.nr 2012.385) 

• Protokollsutdrag KS § 26 2007-02-08 [hid.nr 2012.386) 

• Protokollsutdrag KF § 19 2007-02-22 [hld.nr 2012.387) 

JuneAnn Wincent förvaltningschef föredrar ärendet. 

YRKANDEN 
Bengt Jansson (S) yrkar att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

lI!;!; godkänna förvaltningen svar på motionen om att skapa kriminalvårdsutbildning 
på Kungsängsskolan [hid.nr 2012.380) 
lI!;!; insända förvaltningens svar till kommunstyrelsens förvaltning. 

BESLUT 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

lI!;!; godkänna förvaltningen svar på motionen om att skapa kriminalvårdsutbildning 
på Kungsängsskolan [hid.nr 2012.380) 

att insända förvaltningens svar till kommunstyrelsens förvaltning. 

Utdrag 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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MISSIV 
ÄRENDES 

ONR2012/42 
UAN NR 12/21 

H IO.NR 20U.380 
ANNE-MARIESKÖUN 

0224·55123 

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 
Enheten för vuxnas lärande Kommunstyrelsen 

Svar angående motion om att skapa kriminalvårdsutbildning på 
Kungsängsskolan 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-01-10 att bifalla motion om att skapa 
kriminalvårdsutbildning på Kungsängsskolan. 

Dåvarande rektor vid Enheten för vuxnas lärande Lennart Wallin och 
arbetsförmedlare Kalle LIndbom blev inbjuda att delta i en arbetsgrupp med fokus 
på utbildning. I arbetsgruppen deltog representanter från Kriminalvårdens 
regionkontor i Örebro och Landstingets Rättspsykiatri och Sala kommun. 

Arbetsgruppen ingick i ett större projekt "Treklöverprojektet" som finansierades av 
s k Miltonpengar. Projektet hade kommit till för att förbättra samarbetet mellan 
landsting. kommuner och kriminalvård. 

Arbetsgruppen inventerade och diskuterade olika behov av gemensamma 
utbildningar och fortbildningar inom Krlminalvärden och Rättspsykiatrin och om 
möjligheter att lokalisera utbildningar till Sala. 

Undersökning gjordes om att starta KY -utbildning inom rättspsykiatri. Det visade sig 
finnas liknande utbildning i Dalarna varför det inte blev aktuellt i Sala. 

Kriminalvården genomförde egna utbildningar och planerna på gemensamma 
utbildningar och fortbildningar uteblev, 

Arbetsgruppen med fokus på utbildning träffades ett antal gånger och upplöstes 
därefter, Treklöverprojektet avslutades 2009-12-31. 

Därmed anser förvaltningen att genomföra utbildning som efterfrågas inte är 
genomförbart under rådande förhållanden: 

Anne-Marie Skölin 

SALA KOMMUN 
Utblldnlngs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
90x304 
73325 SIla 

Besöksadress: Norra Esplanaden S, 1 tro 
Villet: 0224-555 85 
Fax: 0224-14810 
vuxnaslarande@sBla.se 

Anne-Marie SkölIn 
Enhetschef/Rektor 

Enheten för vuxnas lär3nd~ 
Anne-Marle.5kolln@sala.s!! 

www.sala.se Direkt: 0224-55123 


