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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. 
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SAMMANSTÄLLNING 

Sammanställning av motioner som ej behandlats 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 t ill 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 

2015/253 Motion om utsatta EU-medborgare 

Parti: (Fl) 
Inkom: 2015-03-17 
Remiss: kommunchef 
Remissvar: 
Beslut: 

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

Parti: (S) 
Inkom: 2015-03-25 
Remiss: medborgarkontoret 
Remissvar: medborgarkontoret 
Beslut: 

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

Parti: (S) 
Inkom: 2015-04-02 
Remiss: kommunchef 
Remissvar: 
Beslut: 
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2015/360 Motion om att söka medel från Fead för bistånd till utsatta EU-medborgare 
i Sala kommun 

Parti: (Fl} 
Inkom: 2015-04-27 
Remiss: kommunchef 
Remissvar: 
Beslut: 

2015/447 Motion om ny handelsutredning 
Parti: (S} 
Inkom: 2015-05-28 
Remiss: kommunchef 
Remissvar: Jane Allansson för kommunchef 
Beslut: 

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

2 (2) 
2014-09-23 
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SAMMANSTÄLLNING 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Sara Nässing 

FÖR KÄNNEDOM 

Sammanställning av aktuella motioner som inkommit till Sala 
kommun till och med den 23 september 2016 

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 

2015/253 Motion om utsatta EU-medborgare 

Parti: (Fl) 
Inkom: 2015-03-17 
Remiss: kommunchef 
Remissvar: 
Beslut: 

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

Parti: (S) 
Inkom: 2015-03-25 
Remiss: medborgarkontoret 
Remissvar: medborgarkontoret 
Beslut: 



Kommunstyrelsens förvaltning 

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

Parti: (5) 
Inkom: 2015-04-02 
Remiss: kommunchef 
Remissvar: 
Beslut: 

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

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

2015/447 Motion om ny handelsutredning 
Parti: (5) 
Inkom: 2015-05-28 
Remiss: kommunchef 
Remissvar: Jane Allansson för kommunchef 
Beslut: 

2015/513 Motion om att förnya kommunfullmäktiges arbetsformer 
Parti: (5) 
Inkom: 2015-09-01 
Remiss: kommunfullmäktiges presidium 
Remissvar: 
Beslut: 

2015/740 Motion om att uppföra en vattenplan för Sala 
Parti: (5) 
Inkom: 2015-10-26 
Remiss: samhällsbyggnadskontoret 
Remissvar: samhällsbyggnadskontoret 
Beslut: 

2 (5) 
2016-09-23 



Kommunstyrelsens förvaltning 

2016/288 Motion om att gå med i nätverk mot diskriminering och rasism 
Parti: (Fl) 
Inkom: 2016-02-26 
Remiss: kommunchef 
Remissvar: 
Beslut: 

2016/290 Motion om handlingsplan för utsatta EU-medborgare 
Parti: (Fl) 
Inkom: 2016-02-26 
Remiss: kommunchef 
Remissvar: 
Beslut: 

2016/291 Motion om uppsökande verksamhet med rådgivning och information till 
utsatta EU-medborgare 
Parti: (Fl) 
Inkom: 2016-02-29 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden/kommunchef 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden 
Beslut: 

2016/348 Motion "Cykling utan ålder- rätten till vind i håret" 
Parti: (MP) 
Inkom: 2016-03-14 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: 
Beslut: 

2016/591 Motion om feministiskt självförsvar i skolan 
Parti: (Fl) 
Inkom: 2016-04-25 
Remiss: skolnämnden 
Remissvar: skolnämnden 
Beslut: 

2016/681 Motion om blodgivning på betald arbetstid 
Parti: (SD) 
Inkom: 2016-05-14 
Remiss: arbetsgivarutskottet/persona/kontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

3 (5) 

2016-09-23 
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2016/682 Motion om att öka transparensens i Sala kommunfullmäktige -gör 
motionerna tillgängliga för allmänheten via ett register på kommunens hemsida 
Parti: {SD) 
Inkom: 2016-05-17 
Remiss: medborgarkontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

2016/689 Motion om avgift för reserverade böcker 
Parti: {S) 
Inkom: 2016-02-29 
Remiss: kultur- och fritidsnämnden 
Remissvar: 
Beslut: 

2016/724 Motion om ianspråktagande av outnyttjade lokaler i landstingets 
lasarettsbyggnad 
Parti: (S) 
Inkom: 2016-05-26 
Remiss: skolnämnden/tekniska kontoret 
Remissvar: skolnämnden 
Beslut: 

2016/738 Motion om att ta våld i nära relationer på allvar 
Parti: {Fl) 
Inkom: 2016-05-30 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden 
Beslut: 

2016/821 Om att införa ett kulturarvsstipendium i Sala kommun 
Parti: {SD) 
Inkom: 2016-06-16 
Remiss: Kultur- och fritidsnämnden 
Remissvar: Kultur- och fritidsnämnden 
Beslut: LU 2016-09-20 

2016/844 Motion om ett första steg till ökat bostadsbyggande i Sala kommun 
Parti: {S) 
Inkom: 2016-06-20 
Remiss: kommunchefen 
Remissvar: 
Beslut: 

4 (S) 

2016-09-23 
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2016/845 Motion om landsbygdsutvecklare 
Parti: (S) 
Inkom: 2016-06-21 
Remiss: Företagarcentrum/kommunchef 
Remissvar: Företagarcentrum 
Beslut: 

2016/1073 Motion om att salabostäders styrelse får i uppdrag att ändra reglerna för 
möjligheterna att hyra lägenhet 
Parti: (S) 
Inkom: 2016-08-30 
Remiss: Salabostäder AB 
Remissvar: 
Beslut: 

s (5) 
2016-09-23 


