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Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten över ej slutberedda motioner till protokollet.
Beslutsunderlag
Rapport 2013-11-12
Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten har upprättat förteckning över ej slutberedda motioner. Kommunstyrelsen
ska enligt fullmäktiges arbetsordning två gånger per år vid fullmäktiges ordinarie
sammanträde i juni och december redogöra för de motioner som ännu inte beslutats om i
kommunfullmäktige.
Vid protokollet
Oskar Ahrén
Protokollet justerat 2013-11-20 och anslaget samma dag.
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Rapport över kvarliggande motioner. Dnr KS 2013-389
KS 2013-109

Christina Johansson (S); Motion om bättre öppettider på kommunens
bibliotek.
Motionen kommer att behandlas gemensamt med Medborgarförslag
om ändrade öppettider på biblioteket i Falkenberg KS 2013-281.
Ärendena avvaktar pågående utredning om gymnasieskolan.

KS 2013-203

Marcelle Farjallah (S); Motion om att bilda en integrationsenhet i
Falkenbergs kommun.
Motionen remitterad till socialnämnden, barn- och utbildnings
nämnden, kultur- och fritidsnämnden och Fami för yttrande.

KS 2013-303

Sara-Lena Bjälkö (SD); Motion om bättre vitmarkeringar samt
skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen.
Motionen remitterad till tekniska nämnden för yttrande.

KS 2013-304

Sara-Lena Bjälkö (SD); Motion om att kommunen upphör med
gasolbaserad ogräsbekämpning.
Motionen avses behandlas i kommunstyrelsen 2013-12-03.

KS 2013-305

Sara-Lena Bjälkö (SD); Motion om belysning under brovalven på
Tullbron.
Motionen remitterad till tekniska nämnden, och kultur- och fri
tidsnämnden för yttrande.

KS 2013-327

Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V); motion om att vid
detaljplaneringar tänka på bättre utformningar avseende gång- och
cykelvägar.
Motionen remitterad till tekniska nämnden och stadsbyggnads
kontoret för yttrande.

KS 2013-333

Lars Fagerström (FP); Motion om att undersöka förutsättningarna för
att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb.
Remitterad till Fami och arbetsgivarenheten för yttrande.

KS 2013-335

Lars Fagerström (FP); Motion om att undersöka förutsättningarna att
ta del av extra statliga medel avsätta för lärare för att öka elevernas
möjligheter att nå målen.
Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
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KS 2013-348

Sara-Lena Bjälkö (SD); Motion om bredda väg 154 vid Ulvsbo.
Motionen remitterad till tekniska nämnden för yttrande.

KS 2013-349

Sara-Lena Bjälkö (SD); Motion om att byta ut ordet främlings
fientlighet till värdegrundsarbete inom skolans kulturella arbete.
Motionen remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
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