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§ 74

Sammanställning av motioner som ej redovisats 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.

Beredning
Bilaga KS 2015/71/1, sammanställning
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull·
mäktige beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Jill Roos

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-

Ämne

nummer

Finns inga motioner att redovisa.
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Jill Roos

FÖR KÄNNEDOM

Sammanställning av aktuella motioner som inkommit till Sala
kommun till och med den 20 mars 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:
Beslut:
2014/761 Motion om förskola i Varmsätra
Parti: (MP)
Inkom: 2014-05-23
Remiss: bildnings- och lärandenämnden
Remissvar: bildnings- och lärandenämnden
Beslut: KS 2015-04-16
2014/811 Motion om att inrätta social investeringsfond i Sala kommun
Parti: (KD)
Inkom: 2014-06-18
Remiss: vård- och omsorgsnämnde n, bildnings- och lärandenämnden, ekonomikontoret
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden, bildnings- och lärandenämnden
Beslut:
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2014/823 Motion om servering av ekologisk frukt i förskolan
Parti: (MP)
Inkom: 2014-06-18
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, tekniska kontoret, ekonomi kontoret/
upphandlaren
Remissvar: tekniska kontoret, ekonomikontoret/upphandlaren, bildnings- och
lärandenämnden
Beslut: LU 2015-03-31
2014/930 Motion om miljöcertifiering av byggnader
Parti: (MP)
Inkom: 2014-09-01
Remiss: salabostäder AB, tekniska kontoret, samhällsbyggnadskontoret
Remissvar: tekniska kontoret, samhällsbyggnadskontoret
Beslut:
2014/1105 Motion om att byta ut kommunens belysning mot smarta LED lampor
Parti: (MP)
Inkom: 2014-10-31
Remiss: tekniska kontoret/lokalförvaltaren
Remissvar:
Beslut:
2014/1176 Motion om avtackning av fullmäktigeledamöter
Parti: (S)
Inkom: 2014-11-21
Remiss: personalkontoret, KF:s presidium
Remissvar: personalkontoret
Beslut: KS 2015-04-16
2014/1183 Motion om borttagande av§ 26 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Parti: (Fl)
Inkom: 2014-11-19
Remiss: kommunstyrelsens förvaltning/
Remissvar: säkerhetsansvarig
Beslut: LU 2015-03-31
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2015/214 Motion om att hissa regnbågsflaggan i Sala
Parti: {V)
Inkom: 2015-02-23
Remiss: kommunstyrelsens förvaltning/medborgarkontoret
Remissvar: medborgarkontoret
Beslut: LU 2015-03-31
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:
Beslut:

JR/sammanställning av motioner 2015-03-20

3 (3)
201S-03-20

