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Sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett år 

Inledning 
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. 

Förslag till beslut 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Jill Roos 
kommunsekreterare 
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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 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 

2014/684 Motion om utbyggnad av scenen i Ställverket vid Täljstenen 

Parti: (V) 
Inkom: 2014-04-28 
Remiss: kultur- och fritidsutskottet 
Remissvar: kultur- och fritidsutskottet 2015-06-02 
Beslut: ledningsutskottet 2015-09-22 

2014/811 Motion om att inrätta social investeringsfond i Sala kommun 

Parti: (KD) 
Inkom: 2014-06-18 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden, bildnings- och lärandenämnden, ekonomikontoret 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden, bildnings- och lärandenämnden 
Beslut: 

2014/930 Motion om miljöcertifiering av byggnader 

Parti: (MP) 
Inkom: 2014-09-01 
Remiss: Salabostäder AB, tekniska kontoret, samhällsbyggnadskontoret 
Remissvar: tekniska kontoret, samhällsbyggnadskontoret 
Beslut: ledningsutskottet 2015-09-29 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sammanställning av aktuella motioner som inkommit till Sala 
kommun till och med den 16 september 2015 

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 

2014/684 Motion om utbyggnad av scenen i Ställverket vid Täljstenen 

Parti: (V) 
Inkom: 2014-04-28 
Remiss: kultur- och fritidsutskottet 
Remissvar: kultur- och fritidsutskottet 
Beslut: ledningsutskottet 2015-09-22 

2014/811 Motion om att inrätta social investeringsfond i Sala kommun 

Parti: (KO) 
Inkom: 2014-06-18 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden, bildnings- och lärandenämnden, ekonomikontoret 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden, bildnings- och lärandenämnden 

Beslut: 

2014/930 Motion om miljöcertifiering av byggnader 

Parti: (MP) 
Inkom: 2014-09-01 
Remiss: Salabostäder AB, tekniska kontoret, samhällsbyggnadskontoret 
Remissvar: tekniska kontoret, samhällsbyggnadskontoret, Salabostäder AB 
Beslut: ledningsutskottet 2015-09-29 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2015/203 Motion om inrättande av resursentrum för individer med psykisk sjukdom 
eller ohälsa 

Parti: (SD) 
Inkom: 2015-02-23 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden 
Beslut: 

2015/354 Motion om utredning av arbetsro i skolan 

Parti: {FP) 
Inkom: 2015-04-27 
Remiss: skolnämnden 
Remissvar: skolnämnden 
Beslut: 

2015/310 Motion om att Sala kommun utreder förutsättningarna för att bilda ett 
kommunalt näringslivsbolag 

Parti: (S) 
Inkom: 2015-04-27 
Remiss: kommunchef 
Remissvar: 
Beslut: 

2015/241 Motion om rätten till heltid 

Parti: (S) 
Inkom: 2015-04-27 
Remiss: (underlag från personalkontoret) 
Remissvar: personalkontoret 
Beslut: 

2015/279 Motion om att införande av en webbaserad medborgardialog skrivs in i 
strategiska planen för 2016-2018 

Parti: (S) 
Inkom: 2015-04-27 
Remiss: medborgarkontoret 
Remissvar: 
Beslut: 
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2015/277 Motion om Sala 400 år- start av visionsarbetet 2024 

Parti: (S) 
Inkom: 2015-04-27 
Remiss: medborgarkontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

2015/253 Motion om utsatta EU-medborgare 

Parti: (FI) 
Inkom: 2015-04-27 
Remiss: kommunchef 
Remissvar: 
Beslut: 

2015/360 Motion om att söka medel från Fead för bistånd till utsatta EU-medborgare 
i Sala kommun 

Parti: (FI) 
Inkom: 2015-04-27 
Remiss: kommunchef 
Remissvar: 
Beslut: 

2015/495 Motion om utökad elevhälsa i Sala kommun 

Parti: (FI) 
Inkom: 2015-06-15 
Remiss: skolnämnden 
Remissvar: skolnämnden 
Beslut: 

2015/479 Motion om utredning om koncernbolag 

Parti: (S) 
Inkom: 2015-06-15 
Remiss: ekonomichef 
Remissvar: ekonomichef 2015-08-31 
Beslut: ledningsutskottet 2015-09-22 
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2015/447 Motion om ny handelsutredning 
Parti: (S) 
Inkom: 2015-06-15 
Remiss: kommunchef 
Remissvar: 
Beslut: 

2015/404 Motion om transinkluderande ansökningar, blanketter och enkäter 
Parti: {FI) 
Inkom: 2015-06-15 
Remiss: medborgarkontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

2015/513 Motion om att förnya kommunfullmäktiges arbetsformer 
Parti: (S) 
Inkom: 2015-09-01 
Remiss: kommunfullmäktiges presidium 
Remissvar: 
Beslut: 

2015/570 Motion om ett Ungdomens hus i Sala 
Parti: (SD) 
Inkom: 2015-09-01 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 

JR/sammanställning av motioner 2015-09-22 
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