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I SALA 
KOMMUN 

Närvaro lista 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Tomas Bergling (M) 
Erik Hamrin (M) 
Michael PB Johansson (M) 
Martin Eriksson (M) 
Anders Wigelsbo (C) 
Elisabet Pettersson (C), deltar på distans 
Anders Westin (C) 
Carola Gunnarsson (C), ordförande 
Anna Gillerblad (C) 
Gustaf Eriksson (C) 
Jenny Eriksson (C) 
Mårten Hemström (L) 
Isa Österberg (L) 
Magnus Holm (KD) 
Eva Axelsson (KD) 
Ulrika Spårebo (S) 
Emil Andersson Bleckert (S), andre vice ordförande 
Camilla Runerås (S) 
Viktor Kärvinge (S) 
Eva Stenberg (S), 
Per-Olov Rapp (S), deltar på distans 
Bo Kihlström (S), deltar på distans 
Kristina Nyberg (S) 
Ann-Kristin Lindgren (S) 

Carl Johansson (S) 
Fassika Gustavsson (S) 
Alberto Castellanos (V) 
Johanna Ritvadotter (V) 
Ingela Kilholm Lindström (MP) 
Magnus Edman (SD) 
Ingvar Johnsson (SD) 
Louise Eriksson (SD) 
Emil Göransson (SD) 
Andreas Andersson (SD) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 

Viveca Molin (M) ersätter Fredrik Larsson (M) 
Mårten Öhrström (C) ersätter Sture Johansson (C) 
Bengt Larsson (C) ersätter Christer Gustafsson (C), deltar på distans 
Åsa Nilsson (S) ersätter Pia Nilsson (S) 
Niklas Hellstrand (S) ersätter Sven Frank (S) 

2 (26) 

Sverre Lindqvist (SD) ersätter Carin Sjöström-Norberg (SD), deltar på distans 
Liisa juthberg (SD) ersätter Joel Liljekvist (SD) 

Utdragsbestyrkande 



I SALA 
KOMMUN 

Närvarande ersättare 

Övriga deltagare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Per Larsson (SBÄ) ersätter Ulf Westman (SBÄ) 
Ralf Träskman (SBÄ) ersätter Lars Sandberg (SBÄ) 

Agne Furingsten (L), deltar på distans 
Mona Johansson (L) 
Peter Bäckebo (S) 
Eva-Lotta Nilsson (S) 
Sanna Bleckert (S) 
Roger Forss (V) 
Jan Babar (MP) 

Lina Ahlm, sekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
KOMMUN FULLMÄKTI GE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 
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§ 64 Revidering av Allmänna bestämmelser för användandet av Sa la kommuns allmänna vatten-och 

§ 65 

§ 66 

§ 67 

avloppsan läggning, ABVA ............... .. ..... ........ ............ .... . ................... ... ...... .. ...... ......... . .. ......... .. 12 

Ny prisbild för allm änheten i simhallen - entreavgifter ..... . . .... ........ ............... ............ ........ ........ ..... 13 

Kom pletteri ngsva I ............. ...... ... .... .... ....... ......................... . .. .. .. ..... ........ 15 

Motion om skolzon .. ........ ... .. .. ... ........... .... .... ....................... . ... .. 16 

§ 68 Motion om att ta över städningen i kommunens regi ....... ................ ......... .. ........ .. .. .. .. ........ .. ....... ................. 17 

§ 69 Medborgarförslag om grönytor mellan stra ndvägen och dammarna .............. ..... ... ... ....... ...... ... ..... ................ 18 

§ 70 Medborgarförslag om förslag och ideer kring Åby förskola .......................... .......... ......................... .. .............. 19 

§ 71 Medborgarförslag om informationsskyltar runt Ekebydammar om lämplig föda för sjöfåglar ........ ... ........ ..... 20 

§ 72 Medborgarförslag om projektet Skuggan 4 .. ...... ...... ........................................... ........................... ................. 21 

§ 73 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Sa la kommuns anställningspolicy .. ..................... ..... .. ... 22 

§ 74 Interpellation till skolnämndens ordförande om elever med diabetes i förskola och grundskola ............. .... .. 23 

§ 75 Interpellation till sko lnämndens ordförande om likvärdighetsprincipen .. ....... ........................... ..... ........... ..... 24 

§ 76 Interpellation t ill kommunstyrelsens ordförande om landsbygdsprogrammet ..... ... ................. .............. ...... . 25 

§ 77 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående samarbetet med Missionskyrkan ........................... ........ 26 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 57 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sa mmanträdesdatum 

2020-0 8-31 

Dnr 2020/5 

Anmälnings ärenden 

INLEDNING 
Följande ä renden anmäls: 

1. Information om undersökningen Liv och hälsa från Region Västmanland, 
välfärd och folkhälsa, 2020-05-25. 

2. Granskning intern kontroll av Hjälpmedelsnämndens hantering av 
hjälpmedel från Regionens revisorer, 2020-06-17. 

3. Revisionsrapport 2020-08-24 - Granskning av krisberedskap. Till 
kommunstyrelsen för yttrande. 

Utd ragsbestyrkande 
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§ 58 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUN FULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr 2020/26 

Avsägelse 

INLEDNING 
Lars Alderfors (L) begär i skrivelse inkommen den 18 juni 2020 om befrielse från 
uppdrag som ersättare i gemensamma hjälpmedelsnämnden. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att bevilja Lars Alderfors (L) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

Förtroendevald 
Lönekontoret 
Administrativa enheten 

(I/ 
Utdragsbestyrkande 
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§ 59 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr 2020/26 

Avsägelse 

INLEDNING 
Carin Sjöström-Norberg (SD) begär i skrivelse inkommen den 7 augusti 2020 om 
befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att bevilja Carin Sjöström-Norberg (SD) befrielse från ovan nämnda uppdrag, 

att överlämna ärendet till valberedningen, samt 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Utdrag 
Förtroendevald 
Länsstyrelsen i Västmanland län 
Lönekontoret 
Administrativa enheten 

ex. p . 2 o o q ö I 
Utdragsbestyrkande 
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§ 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr 2020/26 

Avsägelse 

INLEDNING 
Stefan Axinge (S) begär i skrivelse inkommen den 17 augusti 2020 om befrielse från 
uppdrag som ledamot och tillika andre vice ordförande i skolnämnden från och med 
den 1 september 2020. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att bevilja Stefan Axinge (S) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 
Förtroendevald 
Lönekontoret 
Administrativa enheten 

fif 
Utdragsbestyrkande 
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§ 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr 2020/26 

Avsägelse 

INLEDNING 
Carina Kristoffersson (S) begär i skrivelse inkommen den 17 augusti 2020 om 
befrielse från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnd en från och med den 
21 augusti 2020. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att bevilj a Carina Kristoffersson (S) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 
Förtroendevald 
Lönekontoret 
Administrativa enheten 

E)(.p '2.ooqo , 
Utdragsbestyrka nde 

Justr \~ e7 

~ Etv<__ 
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§ 62 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr 2020/26 

Avsägelse 

INLEDNING 
Bo Kihlström (S) begär i skrivelse inkommen den 21 augusti 2020 om befrielse från 
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 september 
augusti 2020. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att bevilja Bo Kihlström (S) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

Förtroendevald 
Lönekontoret 
Administrativa enheten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 63 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr 2019/1485 KH 23 

Avfallsplan 2020-2030 för Sala kommun som medlem i VafabMiljö 
Kommunalförbund 

INLEDNING 
Ett förslag till Avfallsplan 2020-2030 remitterades och ställdes ut under våren 2019. 
Ett stort antal synpunkter inkom och ett reviderat förslag till avfalls plan där 
kommunernas synpunkter beaktats har tagits fram. 

Samtliga kommuner utom Enköping har även formulerat kommunspecifika mål 
angående nedskräpning. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/77 /1, Missiv från samhällsbyggnadskontoret, 2020-05-05 
Bilaga KS 2020/77 /2, Missiv från VafabMiljö, 2020-04-27 
Bilaga KS 2020/77 /3, Avfallsplan 2020-2030 VafabMiljö Kommunalförbund 
Bilaga KS 2020/77 /4, Bilaga 1-4, samt 6-10 utan kartor 
Bilaga KS 2020 /77 /5, Bilaga 5 Ansvar för kostnader och antagande 
Bilaga KS 2020/77 /6, Kommunernas mål angående nedskräpning 
Bilaga KS 2020/77 /7, Granskningssynpunkter 
Bilaga KS 2020/77 /8, Kommunernas deltagande i aktiviteter 

Ledningsutskottets beslut§ 86, 2020-05-27 
Kommunstyrelsens beslut§ 88, 2020-06-10 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

att anta Avfallsplan 2020-2030, VafabMiljö Kommunalförbund, i enlighet med Bilaga 
KS 2020/77 /3 . 

Utdrag 
VafabMiljö Kommunalförbund 
Samhällsbyggnadskontoret 

e',(?. 2ooc-iö, 

ff 
Utdragsbestyrkande 
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§ 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr 2020/802 KH 24 

Revidering av Allmänna bestämmelser för användandet av Sala 
kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning, ABV A 

INLEDNING 
Enligt Lagen om Allmänna Vattentjänster 2006:412, ska kommunen fastställa 
bestämmelser för användandet av den allmänna VA-anläggningen. Dessa 
bestämmelser regleras i en ABVA; Allmänna bestämmelser för användandet av 
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

Nu gällande ABVA antogs av kommunfullmäktige den 23 oktober 2008 och började 
gälla 1 januari 2009. Det är därför hög tid att dokumentet genomgår en revidering. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/85/1, Missiv från samhällsbyggnadskontoret, 2020-05-19 
Bilaga KS 2020/85/2, Förslag på reviderad Allmänna bestämmelser för användande 
av Sala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) 
Bilaga KS 2020/85/3, Allmänna bestämmelser för användande av Sala kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) - antagen 2008-10-23 

Ledningsutskottets beslut§ 83, 2020-05-27 
Kommunstyrelsens beslut§ 87, 2020-06-10 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

att anta revidering av Allmänna bestämmelser för användandet av Sala kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA, i enlighet med Bilaga KS 2020/85/2. 

Utdrag 

Samhälls byggna dsko n to ret 
Administrativa enheten 

E~+> 2oö'1 DI 
Utdragsbestyrka nde 
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§ 65 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr 2020/1050 

Ny pris bild för allmänheten i simhallen - entreavgifter 

INLEDNING 

KH 25 

Med anledning av stängning samt beslut om att renovera motionsbassängen och 
undervisnings bassängen har kultur- och fritid arbetat fram ett förslag till 
anpassning av entreavgifterna till simhallen, inför det planerade öppnande till 
hästterminen 2020. Ärendet behandlades i kultur- och fritidsnämnden den 13 mars 
2020 och i kommunstyrelsen den 12 augusti 2020. Under sammanträdet framkom 
att det krävs förtydligande kring vilka som innefattas av grupprabatt. Detta ses som 
en redaktionell ändring och grupprabatten gäller för 2 vuxna och minst 2 betalande 
barn. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/110/1, Protokollsutdrag KFN § 40, 2020-03-13 
Bilaga KS 2020/110/2, Missiv från kultur- och fritid, 2020-03-05 

Kommunstyrelsens beslut§ 101, 2018-08-12. 

Yrkande 
Magnus Edman (SD) yrkar, 
bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet, 
att personer som är beviljade fysisk aktivitet på recept ska omfattas av pris bilden 
för barn, ungdomar och seniorer. 

Erik Hamrin (M) yrkar, med instämmande av Anders Westin (C), Anders Wigelsbo 
(C), Mårten Hemström (L) och Ulrika Spårebo (S), 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Hanna Westman yrkar, med instämmande av Ingvar Johnsson (SD) och Louise 
Eriksson (SD), 
bifall till Magnus Edmans (SD) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer sedan proposition på Magnus Edmans (SD) tilläggsyrkande mot 
avslag och finner tilläggsyrkandet avslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 65 forts. 

BESLUT 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

att fastställa entreavgifterna till simhallen enligt följande, med start 1 september 
2020: 

Vuxen från 18 år: 
Barn & ungdom 4-17 år 
Senior 65+ 
10-kort vuxen 
10-kort barn & ungdom, senior 65+ 
Grupprabatt: (2 vuxna och minst 2 betalande barn) 

45 kr 
20 kr 
20 kr 
400 kr 
180 kr 
100 kr 

att personer under 65 år som uppbär sjukersättning ska innefattas i gruppen senior 
65+, samt 

att detta ska kommuniceras tydligt. 

Reservation 
Magnus Edman (SO), Ingvar Johnsson (SO), Louise Eriksson (SO), Emil Göransson 
(SO), Andreas Andersson (SO), Sverre Lindqvist (SO), Liisa Juthberg (SO), Hanna 
Westman (SBÄ), Magnus Eriksson (SBÄ), Per Larsson (SBÄ) och Ralf Träskman 
(SBÄ) till förmån för Magnus Edmans (SO) yrkande. 

Utdrag 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur och fritid 

il 
Utdragsbestyrkande 
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§ 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUN FULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Onr 2020/26 

Komp 1 ette ri ngsval 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att välja Peter Svensson (L) till ersättare i gemensamma hjälpmedelsnämnden efter 
Lars Alderfors (L) till och med 2022-12-31, 

att välja Liisa Juthberg (SO) till ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Carin 
Sjöström-Norberg (SO) till och med 2022-12-31, 

att välja Carina Kristoffersson (S) till ledamot i skolnämnden efter Stefan Axinge (S) 
till och med 2022-12-31, 

att välja Per-Olov Rapp (S) till andre vice ordförande i skolnämnden efter Stefan 
Axinge (S) till och med 2022-12-31, 

att välja Kristina Nyberg (S) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Bo 
Kihlström (S) till och med 2022-12-31, samt 

att välja Bo Kihlström (S) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Carina 
Kristoffersson (S) till och med 2022-12-31. 

Utdrag 

Förtroendevalda 
Region Västmanland 
Berörda nämnder 
Administrativa enheten 
Lönekontoret 

le X?· 2 O 6'7 t:l \ 

Utd ragsbestyrka nde 
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§ 67 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr 2020/842 

Motion om skolzon 

INLEDNING 
Ingela Kilholm Lindström (MP) inkom den 1 juni 2020 med rubricerad motion. 

Beredning 
Motion om skolzon 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att hänskjuta motion om skolzon till kommunstyrelsen för beredning. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

t:)(. IJ. 2D6'10 l \ '""Gg 1 ~ I # I U<d,agsbes,y,kaade 
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§ 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr 2020/1077 

Motion om att ta över städningen i kommunens regi 

INLEDNING 
Ulrika Spårebo (S) inkom den 11 augusti 2020 med rubricerad motion. 

Beredning 
Motion om att ta över städningen i kommunens regi 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att hänskjuta motion om att ta över städningen i kommunens regi till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

/ S x.p . 1 D OO) b \ 
Utdragsbestyrkande 
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§ 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr 2020/817 

Medborgarförslag om grönytor mellan strandvägen och 
dammarna 

INLEDNING 
Solveig Svedberg inkom den 22 maj 2020 med rubricerat medborgarförslag. 
Medborgaren föreslår att grönytorna efter strandvägen klipps. Då förslaget är av 
verkställighetskaraktär har kommunfullmäktiges presidium den 16 juni 2020 
överlämnat det till kommunstyrelsen/samhällsbyggnadskontoret för hantering och 
eventuell åtgärd. 

Beredning 
Medborgarförslag om grönytor mellan strandvägen och dammarna 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att godkänna hanteringen av medborgarförslaget. 

Utdrag 

Förslagsställare 

Utdragsbestyrkande 
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§ 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr 2020/860 

Medborgarförslag om förslag och ideer kring Åby förskola 

INLEDNING 
Jennie Abrahamsson inkom den 5 juni 2020 med rubricerat medborgarförslag. 
Medborgaren har lämnat förslag och ideer kring Åby förskola. 

Beredning 
Medborgarförslag om förslag och ideer kring Åby förskola 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att hänskjuta medborgarförslag om förslag och ideer kring Åby förskola till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

/ ~xp . 2.00°\0 \ 
Utd ragsbestyrka nde 
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§ 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr 2020/900 

Medborgarförslag om informationsskyltar runt Ekebydammar om 
lämplig föda för sjöfåglar 

INLEDNING 
Åkra förskola genom Ingalill Eriksson inkom den 11 juni 2020 med rubricerat 
medborgarförslag. Medborgarna föreslår att informationsskyltar om lämplig föda 
för sjöfåglar sätts upp runt Ekebydammar. Då förslaget är av verkställighets karaktär 
har kommunfullmäktiges presidium den 16 juni 2020 överlämnat det till 
kommunstyrelsen/samhällsbyggnadskontoret för hantering och eventuell åtgärd. 
Under sommaren har provisoriska skyltar satts upp. Under hösten kommer nya 
skyltar arbetas fram i mer hållbart material och på fler språk. 

Beredning 
Medborgarförslag om informationsskyltar runt Ekebydammar om lämplig föda för 
sjöfåglar 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att godkänna hanteringen av medborgarförslaget. 

Utdrag 
Förslagsställare 

Ex p 2.o0'1 o I 
Utdragsbestyrkande 
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§ 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUN FULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr 2020/1076 

Medborgarförslag om projektet Skuggan 4 

INLEDNING 
Ett flertal medborgare har under perioden 11 - 12 augusti 2020 inkommit med 
rubricerat medborgarförslag. Medborgarna föreslår att projektet Skuggan 4 läggs 
ner eller att antalet föreslagna hus minskas för att rädda nuvarande sträckning av 
Gröna gången/Gruvdammsrundan. Då förslaget är av verkställighetskaraktär har 
kommunfullmäktiges presidium den 11 augusti 2020 överlämnat det till 
kommunstyrelsen/samhällsbyggnadskontoret för hantering och eventuell åtgärd i 
samband med planarbetet. 

Beredning 
Medborgarförslag om projektet Skuggan 4 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att godkänna hanteringen av medborgarförslaget. 

Utdrag 

Förslagsställare 
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§ 73 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr 2020/1033 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Sala 
kommuns anställningspolicy 

INLEDNING 
Louise Eriksson (SO) hemställer om att få ställa rubricerad interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo (C). 

Beredning 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om landsbygdsprogrammet 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att interpellationen får ställas. 

Anders Wigelsbo (C) besvarar interpellationen. 

(Il 
Utdragsbestyrkande 
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§ 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr 2020/1034 

Interpellation till skolnämndens ordförande om elever med 
diabetes i förskola och grundskola 

INLEDNING 
Louise Eriksson (SD) hemställer om att få ställa rubricerad interpellation till 
skolnämndens ordförande Bengt Larsson (C). 

Beredning 
Interpellation till skolnämndens ordförande om elever med diabetes i förskola och 
grundskola 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 

Bevakning 

Utdragsbestyrkande 
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§ 75 

SAM MANTRÄDESP R0TOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr 2020/1035 

Interpellation till skolnämndens ordförande om 
likvärdighetsprincipen 

INLEDNING 
Louise Eriksson (SD) hemställ er om att få ställa rubricerad interpellation till 
skolnämndens ordförande Bengt Larsso n (C). 

Beredning 
Interpellation till skolnämndens ordförande om likvärdighetsprincipen 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besva ras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 
Bevakning 

Utdragsbestyrkande 
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§ 76 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr 2020/1078 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
landsbygdsprogrammet 

INLEDNING 
Ulrika Spårebo (S) hemställer om att få ställa rubricerad interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo (C). 

Beredning 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om landsbygdsprogrammet 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att interpellationen får ställas. 

Anders Wigelsbo (C) besvarar interpellationen. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 77 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sa mmanträdesdatum 

2020-08-31 

Dnr 2020/1160 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående samarbetet 
med Missionskyrkan 

INLEDNING 
Johanna Ritvadotter (V) hemställer om att få ställa rubricerad fråga till 
kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo (C). 

Beredning 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående samarbetet med Missionskyrkan 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att frågan får ställas. 

Anders Wigelsbo (C) besvarar frågan . 

iP 
Utd ragsbestyrkande 
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