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MISSIV

Redovisning av motioner som ej behandlats
Inledning
Enligt kommunallagen, 5 kap
beslut inom ett år från det att
denna tid, skall detta och vad
inom samma tid. Fullmäktige

inom ett år

33 §, skall motioner beredas sä, att fullmäktige kan fatta
motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom
som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige
får då avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober

göra denna redovisning

Förslag till beslut
Ledningsutskottet

föreslår att kommunstyrelsen

hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_ttgodkänna redovisningen

Sara Nässing
Administratör

och lägga den till handlingarna.

vid

'UD'
man

KOMMUN

Inkom

2015-09-01

2016-05-17

2016-06-20

2016-06-21

Dnr

2015/513

2016/682

2016/844

2016/845

inom ett år

Motion om Iandsbygdsutvecklare

i Sala kommun

Motion om ett första steg till ökat

bostadsbyggande

i Sala

-gör motionerna

via ett
tillgängliga för allmänheten
hemsida
register på kommunens

kommunfullmäktige

Motion om att öka transparensens

Motion om att förnya
arbetsformer
kommunfullmäktiges

Beskrivning

Redovisning av motioner som ej behandlats

REDOVISNING

,så SALA

UU

S

S

SD

Parti

till

Företagarcentrum

Kommunchefen

Kommunchefen
och

Medborgarkontoret

Kommunfullmäktiges

Remitterad

presidium

a.

n.. a..

från

saknas

saknas

som valt

att besvara denna
själv

Gunnarsson

Företagarce ntrum
inkommit. inväntar
yttrande från Carola

Yttrande

Yttrande

Yttrande

lokalfrågan

Arbete pågår bl.a. med

Status

'

r~h. x.-3

Ink.;Mai_ga_32

Kommunstyrelsensförvaltning

Pi

_ Szåtf-z's~"\‘C}E‘-..r‘2'a'"».:‘%'

Inkom

2016-08-30

Dnr

2016/1073

KOMMUN

SALA

lägenhet

reglerna för möjligheterna att hyra

styrelse får i uppdrag att ändra

Motion om att Salabostäders

Beskrivning
Parti
Salabostäder

Remitterad
AB

till

10-03

Behandlas i LU 2017-

Status

2016-11-18

2016-12-09

2016-12-09

2016/1384

2016/1478

2016/1479

för motionärer

Motion om en mer tillgänglig
talarstol i Kommunfullmäktige

Motion om att lysa upp Sala

planprocess

Motion om förenklad

vid beredning

och yttranderätt

V

S

S

SD

2016-11-15

2016/1362

Motion om att införa närvaro-

2016-10-25

2016/1284
V

Fl

Motion om att ändra
Salabostäders
körutiner

2016-09-26

2016/1161

Motion om att utreda
ba rnfattigdom i Sala kommun

Parti

Beskrivning

Inkom

Dnr

AB

till

Samhällsbyggnadskontoret/
på Ekebyskolan

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

nämnder

Rektorn

kommunstyrelsen och övriga

Demokratiberedningen,

Vård- och omsorgsnämnden

Salabostäder

Remitterad

i LU 2017-10-03

i KS

saknas

i LU 2017-10-03

Yttrande saknas från
rektorn på Ekebyskolan

Yttrande

Behandlas

Yttranden inkommit från
alla instanser förutom
vård- och
omsorgsnämnden

behandlats

Yttrande inkommit från
nämnden. Har ej

Behandlas

Status

Redovisning av aktuella motioner inkomna till Sala kommun till och med den 20 september 2017

FÖRKÄNNEDOM

KOMMUN

SALA

lnkom

2016-12-12

2016-12-12

2016-12-13

2017-01-13

2017-02-14

2017-03-14

2017-04-13

2017-04-21

Dnr

2016/1480

2016/1481

2016/1492

2017/87

2017/244

2017/334

2017/531

2017/575

om att se över stadens

om statens

närvaro

Motion om utomhusgym

Sala

Motion

i Sala

i

Motion om överför städningen
i kommunens regi

Motion om att underlätta
byggnationer på landsbygden

landsbygden

Motion om att nu satsar vi på

Motion om att avskaffa
ofrivilliga delade turer inom
vård- och omsorg

Motion om att det är dags för
ett nytt
bostadsförsörjningsprogram

gatuskyltar

Motion

Beskrivning

S

S

S

S

S

SD

S

Parti

till

och

Kultur-

och fritidskontoret

Kommunchefen

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Företagarcentrum

Vård- och omsorgsnämnden

Medborgarkontoret
kommunchefen

Samhällsbyggnadskontoret

Remitterad

saknas

i KS
behandlats

har ej

i KS

Yttrande inkommit, har ej
behandlats i KS

Yttrande inkommit, har ej
behandlats i KS

Yttrande inkommit, har ej
behandlats i KS

behandlats

Yttrande inkommit, har ej

inkommit,

i LU 2017-10-03

Yttrande

Behandlas

Yttrande är på gång

Yttrande

Status

Inkom

2017-04-24

2017-05-19

2017-05-19

2017-05-23

2017-05-24

2017-06-15

2017-06-19

2017-06-20

Dnr

2017/648

2017/705

2017/707

2017-714

2017/721

2017/801

2017/804

2017/821

KOMMUN

SALA

ska ha

- valfrihet

Motion om att byta ut ordet
medborgare mot invånare

kommuns hemtjänst
på riktigt

i Sala

om att införa

Skönsmodellen

Motion

i Sala kommun

om att inventera

skollokalerna

Motion

Motion om att ta tillvara på
människors kompetens

toaletter

skolor

om att alla Sala

könsneutrala

kommuns

Motion

Fairtrade City

Motion om att göra Sala till en

Motion om att låta Sala blir en
fristad för förföljda konstnärer

dokument

om "Hen" som standard

i kommunens

Motion

Beskrivning

V

S

S

S

S

V

Parti
till

och fritidskontoret

Ej remitterad

än

Vård- och omsorgsnämnden

Skolnämnden

Personalkontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Kommunchefen

Kultur-

Kommunchefen

Remitterad

i LU 2017-10-03

saknas

saknas

Remisstid pågår till och
med 2017-10-27

med 2017-09-29

Remisstid pågår till och

Yttrande

Yttrande

Remisstid pågår till och
med 2017-10-15

Behandlas

Behandlas i LU 2017-10-03

Status

2017-08-29

2017-08-29

2017-08-29

2017/1079

2017/1080

2017/1081

MP
MP

Motion
om demokrati
på
klarspråk

MP

Motion
om djurcirkus

skaupprätta
plan över
större
träd

Motion om att
Sala kommun

hyvling

2017-08-25 Motion
om att
agera om

2017/1069
V

Motion
om attutreda
S
förutsättningarna
för
kommuneneller annanaktör
att
starta
ett
företagshotell
för
våraföretagare
i kommunen

2017-08-28

2017/1068

Parti

Beskrivning

Inkom

Dnr

KOMMUN

é SALA

Ejremitterad
än

Ejremitterad
än

Ejremitterad
än

Ejremitterad
än

Ejremitterad
än

Remitterad
till
Status

