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Sammanträdesdatum

2020-04-08

Dnr 2020/295 ,- ,S-

§ 62

Redovisning av verkställandet av bifallna motioner och
medborgarförslag
INLEDNING
Kommunfullmäktige beslutade, KF § 10, 2009-01-29 att bifalla motion om
redovisning av verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag.
Motionärerna föreslog att kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de
motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu inte verkställts.
Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i bifogad redovisning.

Beredning
Bilaga KS 2020/40/1, missiv
Bilaga KS 2020/40/2, redovisning av verkställandet av bifallna motioner och
medborgarförslag
Reviderad Bilaga KS 2020/40/2, redovisning av verkställandet av bifallna motioner
och medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2020-03-23, § 57

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar
bifall till ledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna, samt
att kommunstyrelsen för egen del beslutar
att uppdra till kommunchef att ge en återrapportering av status för verkställandet
av bifallna motioner och medborgarförslag på ledningsutskottets sammanträde i
april.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna,
kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunchef att ge en återrapportering av status för verkställandet
av bifallna motioner och medborgarförslag på ledningsutskottets sammanträde i
april.

Utdrag

Kommunfullmäktige
Kommunchef

Justerandes sign

Utd rags bestyrka nde
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Sammanträdesdatum
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§ 73

Återrapportering av status för verkställandet av bifallna motioner
och medborgarförslag
INLEDNING
Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2020, § 62 att ge kommunchefen i uppdrag
att redovisa status för verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag på
ledningsutskottets sammanträde i april 2020.

Beredning
Bilaga KS 2020/40/3, redovisning av status för verkställandet av bifallna motioner
och medborgarförslag
Kommunchef Daniel Holm vin och kultur- och fri tidschef Roger Nilsson föredrar
ärendet.

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

Juste randes sign

Utd ragsbestyrkande
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§ 57

Redovisning av verkställandet av bifallna motioner och
medborgarförslag
INLEDNING
Kommunfullmäktige beslutade, KF § 10, 2009-01-29 att bifalla motion om
redovisning av verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag.
Motionärerna föreslog att kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de
motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu inte verkställts.
Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i bifogad redovisning.

Beredning
Bilaga KS 2020/40/1, missiv
Bilaga KS 2020/40/2, redovisning av verkställandet av bifallna motioner och
medborgarförslag

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlinga rna.
Ulrika Spårebo (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunchef att ge en återrapportering av status för verkställandet
av bifallna motioner och medborgarförslag på ledningsutskottets sammanträde i
april.

Proposition
Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget yrkande bifallet.
Ordföranden ställer Ulrika Spårebos (S) yrkande mota avslag och finner Ulrika
Spårebos (S) yrkande bifallet.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna, samt
att kommunstyrelsen för egen del beslutar
att uppdra till kommunch ef att ge en återrapportering av status för verkställandet
av bifallna motioner och medborgarförslag på lednings utskottets sammanträde i
april.

Utdrag

Kommunstyrelsen
Kommunchef

Justerandes sign

Utd ragsbes tyrka nde
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MISSIV

Redovisning av verkställandet av bifallna motioner och
medborgarförslag
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, KF § 10, 2009-01-29 att bifalla motion om redovisning av
verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag. Motionärerna föreslog att
kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de motioner och medborgarförslag som
bifallits men ännu inte verkställts.
Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i bifogad redovisning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar,
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
redovisningen och lägga den till handlingarna

Gunilla Pettersson
Enhetschef administrativa enheten
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Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag, våren 2020
Motioner
Dnr

Ärende

Beslut

Status

2014/307

Motion (C) om sammanställning av politiska beslut på lätt
svenska - PoLätt

KF § 28/2012

Arbete pågår

2014/586

Motion (C) om distributionscentral för varor till kommunens
tillagningskök

KF § 155/2014

Arbete pågår

2015 / 277

Motion (S) om Sala 400 år - Start av visionsarbetet 2024

KF 22/2016

Arbete pågår

2015/404

Motion (F!) om transinkluderade ansökningar, blanketter och
enkäter

KF § 19/2016

Arbete pågår

(2010/228)

r
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2016 / 288

Motion (F!) att gå med i nätverk mot diskriminering och rasism

KF § 28/2017

Arbete ej påbörjat
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2016 / 1284

Motion (V) om att utreda barnfattigdom i Sala kommun

KF § 49/2018

Arbete ej påbörjat
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2016/1480

Motion (S) om att se över stadens gatuskyltar

KF § 153/2019

Arbete Pågår

2017/87

Motion (S) - nu satsar vi på landsbygden

KF § 51/2018

Arbete pågår

2017/575

Motion (S) om utomhusgym i Sala

KF § 56/2018

Arbete pågår

2017/1068

Motion (S) om att utreda förutsättningarna för kommunen eller
annan aktör att starta företagshotell för våra företagare i
kommunen

KF § 42/2019

Arbete pågår

2017/1318

Motion (S) om att det är dags att ta kommunfullmäktige,
nämnder och styrelsesammanträden till nästa nivå inom
digitalisering

KF § 64/2018

Arbete pågår

2017/1401

Motion (S) om att inrätta ett polismuseum

KF § 38/2019

Arbete pågår

2018/397

Motion (S) om digitala anslagstavlor

KF § 94/2019

Arbete pågår

2018/495

Motion (SO) om att levandegör Sala kommuns historia och
kulturarv

KF § 92/2019

Arbete pågår
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Medborgarförslag
Dnr

Ärende

Beslut

Status

2017 / 1534

Medborgarförslag om rondell vid Silvermyntsgatan - Berggatan

KF § 31/2019

Arbete pågår

2017/ 13 35

Medborgar förslag om ökad belysning vid korsningen
Silvermyntsgatan - Berggatan

KF § 30/2019

Verkställd

2018/ 462

Medborgarförslag om politikerträffar för medborgarna

KF 1/2020

Verkställd

2018/578

Medborgarförslag om att bygga lekplats vid Måns Ols

KF§
101/2019

Arbete pågår

2018/ 814

Medborgarförslag gällande krisberedskap - krisplan för
vattenförsörjning

KF § 97 /2019

Arbete pågår

2018/1487

Medborgar förslag om att återinföra busshållplats vid Tullsta

KF §
102/2019

Verkställd
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Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag, våren 2020
Motioner
Dnr

Ärende

Beslut

Status

2014/307

Motion (C) om sammanställning av politiska beslut på lätt
svenska - PoLätt

KF § 28/2012

Arbete pågår

2014/586

Motion (C) om distributionscentral för varor till kommunens
tillagningskök

KF § 155/2014

Arbete pågår

2015/277

Motion (S) om Sala 400 år - Start av visionsarbetet 2024

KF 22/2016

Arbete pågår

2015/404

Motion (F!) om transinkluderade ansökningar, blanketter och
enkäter

KF § 19/2016

Arbete pågår

(2010/228)
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2016/288

Motion (F!) att gå med i nätverk mot diskriminering och rasism

KF § 28/2017

Arbete ej påbörjat

t

,,,
6

"'
w

c,

6
~

6

~

~
u,

.,:-

~

2016/1284

Motion (V) om att utreda barnfattigdom i Sala kommun

KF § 49/2018

Arbete ej påbörjat
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2016/1480

Motion (S) om att se över stadens gatuskyltar

KF § 153/2019

Arbete Pågår

2017/87

Motion (S) - nu satsar vi på landsbygden

KF § 51/2018

Arbete pågår

2017/575

Motion (S) om utomhusgym i Sala

KF § 56/2018

Arbete pågår

2017/1068

Motion (S) om att utreda förutsättningarna för kommunen eller
annan aktör att starta företags hotell för våra företagare i
kommunen

KF § 42/2019

Arbete pågår

2017 /1318

Motion (S) om att det är dags att ta kommunfullmäktige,
nämnder och styrelsesammanträden till nästa nivå inom
digitalisering

KF § 64/2018

Arbete pågår

2017/1401

Motion (SD) om att inrätta ett polismuseum

KF § 38/2019

Arbete pågår

2018/ 397

Motion (S) om digitala anslagstavlor

KF § 94/2019

Arbete pågår

2018/495

Motion (SD) om att levandegör Sala kommuns historia och
kulturarv

KF § 92/2019

Arbete pågår
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Medborgarförslag
Dnr

Ärende

Beslut

Status

2017/1534

Medborgarförslag om rondell vid Silvermyntsgatan - Berggatan

KF § 31/2019

Arbete pågår

2017/1335

Medborgarförslag om ökad belysning vid korsningen
Silvermyntsgatan - Berggatan

KF § 30/2019

Verkställd

2018/462

Medborgarförslag om politikerträffar för medborgarna

KF 1/2020

Verkställd

2018/578

Medborgarförslag om att bygga lekplats vid Måns Ols

KF§
101/2019

Arbete pågår

2018/814

Medborgarförslag gällande krisberedskap - krisplan för
vattenförsörjning

KF § 97 /2019

Arbete pågår

2018/1487

Medborgarförslag om att återinföra busshållplats vid Tullsta

KF§
102/2019

Verkställd

m~~b~
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Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag, våren 2020
Motioner
Dnr

Ärende

Beslut

Status

2014/307

Motion (C) om sammanställning av politiska beslut på lätt
svenska - PoLätt

KF § 28/2012

Arbete pågår

(2010/228)

Kommunfullmäktiges beslut kommer med start från maj
månad att sammanfattas på lätt svenska och göras
tillgängliga via kommunens hemsida i enlighet med det
tidigare beslutet om PoLätt.

2014/586

Motion (C) om distributionscentral för varor till kommunens
tillagnings kök

KF § 155/2014

Arbete pågår
Kommentar från SBK, 200311 - Om Sala kommun önskar
upprätta en distributionscentral, alternativt anordna ett
pilotprojekt för en kommunal distributionscentral
förutsätts en djupgående utredning för att säkerställa
behovet och de kostnader som uppstår i samband med
centralen.
Kostnaden för ett pilotprojekt skulle uppgå till ca 1 miljon
kronor vid en snabb överblick.

,-,

co

,;,

!l)

c,

"'ö

"'

~~

..,"'
~

if,

OJ
!l)

2015/277

Motion (S) om Sala 400 år - Start av visionsarbetet 2024

KF 22/2016

Verkställt
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Näringslivskontoret och kommunchef har tagit fram ett
förslag för arbetet med förslag till olika upplägg för
finansiering och genomförande, möte maj 2020.

2015/404

Motion (F!) om transinkluderade ansökningar, blanketter och
enkäter

KF§l9/2016

Verkställt
Frågan har ställts till cheferna huruvida det finns kryssrutor
för kön på deras verksamheters blanketter och en
inventering har genomförts. Vissa blanketter har ändrats
utifrån uppdraget.
En rutin för transinkluderade ansökningar och blanketter
har tagits fram.

2016/288

Motion (F!) att gå med i nätverk mot diskriminering och rasism

KF § 28/2017

Arbete pågår.
Kommunen går med i nätverk mot diskriminering och
rasism i maj månad 2020.

2016/1284

Motion (V) om att utreda barnfattigdom i Sala kommun

KF § 49/2018

Arbete ej påbörjat

=~~~~
2016 / 1480

Motion (S) om att se över stadens gatuskyltar

3 (6)
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KF § 153/2019

Arbete Pågår
Kommentar från SBK 200311 - Kommunens Gata/Parkenhet arbetar kontinuerligt med att uppdatera skyltar i
kommunen. Det saknas idag tid och resurser för att
möjliggöra regelbundna och specifika kontroller av
kommunens samtliga skyltar i dagsl äget. När enheten stöter
på skadade eller bristfälliga skyltar i det dagliga arbetet
byts dessa ut mot nya.

201 7/8 7

Motion (S) - nu satsar vi på landsbygden

KF § 51/2018

Arbete pågår
Kommentar från Näringslivskontoret 200218 Landsbygdsprogrammets utkast lämnat till plan &
utveckling

2017 / 575

Motion (S) om utomhusgym i Sala

KF § 56/2018

Arbete pågår
Kommentar från Kultur- och fritid 20021 8 - Kultur- och fritid
tillsammans med Gata Park undersöker kostnader och
placering och återkommer i strategiskt inspel för att
fullfölja intentionerna i motionen.

2017 / 1068

Motion (S) om att utreda förutsättningarna för kommunen eller
annan aktör att starta företags hotell för våra företagare i
kommun en

KF § 42/2019

Arbete pågår
Kommentar från Näringslivskontoret 200218 Näringslivskontoret har haft dialog och möte med privat
aktör om att ev. möjliggöra företagshotell i planerad fastighet.
Dom har också frågan med i vad gäller nybyggnationer att om
möjligt försöka tillgodose önskemålet.

m~~~~
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2020-02-18

Näringslivskontoret har avsikten att under hösten skicka ut en
enkät vad gäller behovsbilder i frågan ti ll våra företag i
kommunen. Enkät ej skic kad 18/2

2017/1318

Motion (S) om att det är dags att ta kommunfullmäktige,
nämnder och styrelsesammanträden till nästa nivå inom
digitalisering

KF § 64/2018

Arbete pågår

2017/1401

Motion (SD) om att inskaffa en rullstolsgunga

KF § 2018/105

Arbete ej påbörjat
Kommentar från SBK - - Projektet med
tillgänglighetsanpassad lek i stadsparken blir inte av under
2019, utan förhoppningsvis påbörjas det 2020 beroende på
budgeten

2018 / 143

Motion (S) om att inrätta ett polismuseum

KF § 38/2019

Arbete pågår
Kommentar från Kultur - och fritid 200218 - Utredning för
ett polismuseum är påbörjad. Kultur - och fritid i samarbete
med polisen har tittat på de föremål som finns i
kommunens ägo på Portvaktsgatan. En eventuell
samlokalisering och planering av "blåljushus" kan komma
att påverka framtida polismuseum

2018/397

Motion (S) om digitala anslagstavlor

KF § 94/2019

Arbete pågår
Kommentar från Näringslivskontoret, 200218 - Digitala
anslags- och orienteringstavlor påbörjat och avser
områdena Fridhem, Norrmalm/Mamre, Nybo

~~~~
2018/495
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Motion (SO) om att levandegör Sala kommuns historia och
kulturarv

KF § 92/2019

Arbete pågår

Medborgarförslag
Dnr

Ärende

Beslut

Status

2017/1534

Medborgarförslag om rondell vid Silvermyntsgatan - Berggatan

KF § 31/2019

Arbete pågår
Kommentar från SBK, 200311 - Samhällsbyggnadskontoret
ställer sig positivt till en cirkulationsplats i området. En
cirkulationsplats kan minimera olycksrisken och då
särskilt i rusningstrafik. Samhällstekniska enheten saknar
medel för att investera i en cirkulationsplats.

2017 /1335

Medborgarförslag om ökad belysning vid korsningen
Silvermyntsgatan - Berggatan

KF § 30/2019

Verkställd
Kommentar från SBK, 200311 - Samhällsbyggnadskontoret
har
tillsammans med Sala Heby energi varit på platsen och
kontrollerat belysningen. Vid tillfället bedömdes
belysningsbilden som god.

m~~~~

6 (6)

2020-02-18

2018/462

Medborgarförslag om politikerträffar för medborgarna

KF 1/2020

Verkställd
Två politikerträffar kommer att genomföras våren 2020.
Den första var 24 februari 2020.

2018/578

Medborgarförslag om att bygga lekplats vid Måns Ols

KF §
101/2019

Arbete pågår
Kommentar från SBK, 200311 -Samverkan mellan
Samhällsbyggnadskontoret och Kultur och
fri tidsförvaltningen.

2018/ 814

Medborgarförslag gällande krisberedskap - krisplan för
vattenförsörjning

KF § 97 /2019

Arbete pågår
Kommentar från SBK, 200311 - Fokusområden är
vattenförsörjning, fysiska åtgärder och organisatorisk
krisberedskap.

2018/ 1487

Medborgarförslag om att återinföra busshållplats vid Tullsta

KF§
102/2019

Verkställd
Förslaget överlämnat till Kollektivtrafikmyndigheten

