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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
J il! Roas Ink. 2014 -03- 2 6 

Diarienr2:0J4/S&;4 Aktbilaga l 
Dpb: 

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 kornmit fram vid beredningen anmälas till 
fullmäktige inom samrna tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 
handläggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kornmunstyrelsen göra denna redovisning 
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Förslag till beslut 

l 

Ledningsutskottet föreslår att kornmunstyrelsen hemställer att kornmunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

J il! Roas 
kornmunsekreterare 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

Diarie- Ämne 

nummer 

Finns inga motioner att redovisa. 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Jill Roos 
Ink. 2014 -03- 2 6 

DiarienrzoJ4 .:::, blrfAkt!}i!aga 7 
Dpb: 

FÖR KÄNNEDOM 

Sammanställning av aktuella motioner som inkommit till Sala 
kommun till och med den18mars 2014 

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
nummer 

Ämne 

2013/202 Motion om att flytta ansvaret för kulturskolan 

Parti: (MP) 
Inkom: 2013-04-29 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: bildnings- och lärandenämnden 
Beslut: 

2013/203 Motion om utredning av kulturskolans organisatoriska placering 

Parti: (V) 
Inkom: 2013-04-29 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: bildnings- och lärandenämnden 
Beslut: 

2013/251 Motion om en kommunal innovationsstrategi 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-05-27 
Remiss: personalkontoret 
Remissvar: personalkontoret 
Beslut: Återremiss KF 2013-10-28 



Kommunstyrelsens förvaltning 

2013/277 Motion om strategi för ett växande Sala 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-06-19 
Remiss: Företagarcentrum, samhällsbyggnadskontoret/planering och utveckling 
Remissvar: Företagarcentrum 2013-08-20 
Beslut: 

2013/419 Motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget 

Parti: (C) 
Inkom: 2013-11-25 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden 
Remissvar: 
Beslut: 

2013/440 Motion om Turistbyrån 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-11-25 
Remiss: Företagarcentrum, medborgarkontoret 
Remissvar: Företagarcentrum, medborgarkontoret 
Beslut: KF 2014-03-31 

2013/49 Motion om att få en giftfri vardag 

Parti: (C) 
Inkom: 2013-12-16 
Remiss: samhällsbyggnadskontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

2013/88 Motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar 

Parti: (C) 
Inkom: 2013-12-16 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: 
Beslut: 

2014/5 Motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun 

Parti: (MP) 
lnkom:2013-12-16 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: 
Beslut: 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

2014/46 Motion om att börja arbeta med näringslivsfrågor 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-10-29 
Remiss: Företagarcentrum, kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltningen, vård- och 
omsorgsförvaltningen 
Remissvar: Företagarcentrum, kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltningen, vård
och omsorgsförvaltningen 
Beslut: KF 2014-03-31 

2014/89 Motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-12-16 
Remiss: medborgarkontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

2014/80 Motion om skydd för omsorgstagares pengar 

Parti: (C) 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: medborgarkontoret, vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden 
Beslut: 

2014/81 Motion om turistkort för Sala "Silverkortet" 

Parti: (C) 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: medborgarkontoret, Företagarcentrum 
Remissvar: medborgarkontoret, Företagarcentrum 
Beslut: LU 2014-04-01 

2014/115 Motion om nya upphandlingsregler 

Parti: (C) 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: ekonomikontoret 
Remissvar: ekonomikontoret 
Beslut: LU 2014-04-01 
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2014/148 Motion om att initiera en utredning kring strå kalkbruk 

Parti: (C) 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: samhällsbyggnadskontoret 
Remissvar: samhällsbyggnadskontoret 
Beslut: W 2014-04-01 

2014/17 4 Motion om integration och arbete 

Parti: (M) 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnde n, bildnings- och lärandenämnden 
Beslut: 

2014/175 Motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället 

Parti: (M) 
Inkom: 2014·01-27 
Remiss: kultur-och fritidskontoret, vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden 
Beslut: 

2014/332 Motion om ny busslinje till Enköping 

Parti: (M) 
Inkom: 2014-02-24 
Remiss: samhällsbyggnadskontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

2014/333 Motion om att redovisa nyckeltal 

Parti: (M) 
Inkom: 2014-02-24 
Remiss: ekonomikontoret 
Remissvar: 
Beslut: 


