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§ 119 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/5 

Ordningsfråga 

INLEDNING 
Ordförande Carola Gunnarsson (C) föreslår att föredragningslistan kompletteras 
med ärendena Reviderat Reglemente för Kommunstyrelsen och Reglemente för 
kontroll av ekonomiska transaktioner. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att föredragningslistan kompletteras med punkten Reviderat Reglemente för 
Kommunstyrelsen, samt, 

att föredragningslistan kompletteras med punkten Reglemente för kontroll av 
ekonomiska transaktioner. 

j 

' //(} 
ltl 
I 

Utdragsbestyrkande 

5 (32 ) 



§ 120 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/5 

Anmälningsärenden 

INLEDNING 
Följande ärenden anmäls: 

1. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2020-11-02 
Ny ledamot samt ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med 
den 2 november 2020 till och med den 14 oktober 2022. 
Mårten Öhrström (C) ny ledamot efter Jenny Eriksson (C). 
Barbro Larsson (C) ny ersättare efter Mårten Öhrström (C). 

2. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2020-11-02 
Ny ledamot samt ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med 
.den 2 november 2020 till och med den 14 oktober 2022. 
Viveca Molin (M) ny ledamot efter Fredrik Larsson (M). 
Elin Johansson (M) ny ersättare efter Viveca Malin (M). 

3. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2020-11-02 
Ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 2 november 2020 till och 
med den 14 oktober 2022. 
Daniel Ahlin (SBÄ) ny ersättare efter Per Larsson (SBÄ). 

4. Protokollsutdrag från Individnämnden, IN§ 241, 2020-11-03. 
Statistikrapport jml 16 kap§ 6 h SoL, samt 28 f och 28 g LSS, gällande ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS. 

5. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämnden, § 101, 2020-12-08. 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

6. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämnden,§ 102, 2020-12-08. 
Taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och 
foder lagstiftningen 

7. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämnden,§ 103, 2020-12-08. 
Taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

8. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämnden,§ 104, 2020-12-08. 
Avgifter avseende lag om tobak och andra liknande produkter 

9. Protokoll från Krisledningsnämnden 2020-11-04 

10. Protokoll från Krisledningsnämnden 2020-11-17 

11. Protokoll från Krisledningsnämnden 2020-12-02 

Utdragsbestyrkande 
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§ 121 

Ju te rand es sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sa mmanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/26 

Avsägelse 

INLEDNING 
Mårten Hemström (L) begär i skrivelse inkommen den 6 november 2020 om 
befrielse från uppdrag som ersättare i individnämnden. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att bevilja Mårten Hemström (L) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

Förtroendevald 
Lönekontoret 
Admini strativa enheten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 122 

Jus erandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/26 

Avsägelse 

INLEDNING 
Barbro Nyberg (SO) begär i skrivelse inkommen den 10 november 2020 om 
befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att bevilja Barbro Nyberg (SO) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

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

Utdrag 

Förtroendevald 
Lönekontoret 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Administrativa enheten 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/26 

Avsägelse 

INLEDNING 
Roger Forss (V) begär i skrivelse inkommen den 18 december 2020 om befrielse 
från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden samt ersättare i 
kommunfullmäktige. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att bevilja Roger Forss (V) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

Förtroendevald 
Lönekontoret 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Administrativa enheten 

Jusr~;s ; gn y=p J~ 
~ Vf(!(( c,!t Utdragsbestyrkande 
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§ 124 

Justerand es sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/26 

Avsägelse 

INLEDNING 
Sven Undhagen (V) begär i skrivelse inkommen den 18 december 2020 om befrielse 
från uppdrag som ersättare i styrelsen för Sala bostäder AB. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att bevilja Sven Undhagen (V) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 
Förtroendevald 
Lönekontoret 
Sala Bostäder AB 
Administrativa enheten 

ut, 
Utdragsbestyrkande 
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§ 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/26 

Kompletteringsval 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att välja Peter Svensson (L) till ersättare i individnämnden efter Mårten Hemström 
(L) till och med 2022-12-31. 

att välja Olle Kvarnryd (V) till ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Roger 
Forss (V) till och med 2022-12-31. 

Utdrag 

Förtroendevalda 
Sala Bostäder AB 
Berörda nämnder 
Administrativa enheten 
Lönekontoret 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/1060 KH 49 

Revidering av Reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd 
2020-2022 

INLEDNING 
Reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd har reviderats för att möjliggöra 
deltagande på distans. Tillägget är utformat i enlighet med kommunallagen, 6 
kapitlet§ 24 och 5 kapitlet§ 16, vilket innebär att samtliga deltagare ska kunna se 
och höra varandra i realtid och i övrigt delta på lika villkor. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/181/1, protokollsutdrag Regionfullmäktige, 2020-06-16 § 59. 
Bilaga KS 2020/181/2, reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd 2020-2022. 

Kommunstyrelsens beslut 2002-11-11, § 179. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

att anta reviderat reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd i enlighet med 
Bilaga KS 2020/181/2. 

Utdrag 

Region Västmanland 

Utdrags bestyrka nde 
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I . 

SALA 
KOMMUN 

§ 127 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/1409 

Revidering av Vatten- och avloppspolicy för Sala kommun 

INLEDNING 

KH 50 

Samhällsbyggnadskontoret fick våren 2019 i uppdrag att revidera gällande Vatten
och avloppspolicy för Sala kommun. Samtidigt beslutades även att gällande VA-plan 
skulle revideras. Arbetet med revideringarna har pågått i en projektgrupp med 
tjänstepersoner från samhällstekniska enheten, miljöenheten, plan-och 
utvecklingsenheten samt Sala kommuns miljöstrateg. Vatten- och avloppspolicyn 
ska tillsammans med kommunens VA-plan vara integrerad i kommunens långsiktiga 
samhällsplanering och utgöra ett underlag i kommunens översiktsplanering. 

Beredning 
Bilaga KS 2020 /172/1, missiv från samhällsbyggnadskontoret. 
Bilaga KS 2020 /172/2, Policy för vatten- och avlopp Sala kommun. 

Ledningsutskottets beslut 2020-10-28, § 177. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-11, § 166. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

att anta förslag till reviderad Vatten- och avloppspolicy i enlighet med Bilaga KS 
2020/172/2, samt 

att reviderad Vatten- och avloppspolicy börjar gälla från och med den 1 januari 
2021. 

Utdrag 
Administrativa enheten 
Samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande 
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§ 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/1414 

Revidering av Policy för dagvattenhantering 

INLEDNING 

KH 51 

Sedan kommunens dagvattenpolicy antogs av kommunfullmäktige 2017 har 
rättsläget förändrats och en revidering rekommenderas. Förändringen berör ett av 
målen i dagvattenpolicyn där det nu behöver framgå att en åtgärd inte får tillåtas om 
det innebär att våra vatten kommer att försämras. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/178/1, missiv från samhällsbyggnadskontoret. 
Bilaga KS 2020/178/2, policy för dagvatten Sala kommun. 

Ledningsutskottets beslut 2020-10-28, § 180. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-11, § 168. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

att anta reviderad Policy för dagvattenhantering i enlighet med Bilaga KS 
2020/178/2. 

Utdrag 
Administrativa enheten 
Samhälls byggnadskon to ret 

Utdragsbestyrka nd e 
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§ 129 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Revidering av Policy för krisberedskap 

INLEDNING 

Dnr 2020/1410 KH 52 

Enligt överenskommelse den 16 oktober 2018 om kommunernas krisberedskap 
mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och dåvarande 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), framgår att kommunerna ska anta ett 
styrdokument för kommunens arbete med krisberedskapen under varje 
mandatperiods första år. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/173/1, missiv från beredskapssamordnare. 
Bilaga KS 2020/173/2, Policy för krisberedskap. 

Ledningsutskottets beslut 2020-10-28, § 181. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-11, § 169. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

att anta reviderat förslag till Policy för krisberedskap i enlighet med Bilaga KS 
2020/173/2. 

Utdrag 

Administrativa enheten 
Beredskapssamordnare 

Utdragsbestyrkande 

15 (32) 



I . 

SALA 
KOMMUN 

§ 130 

Ju~terandes sign 

"'· \ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/1411 

Ny taxa för Sala kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 

INLEDNING 

KH 53 

Enligt Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006: 412), ska VA-taxan utformas så att 
varje brukare betalar utifrån den nytta av vattentjänster (vatten, spillvatten och 
dagvatten) som man nyttjar. VA-verksamheten ska bedrivas till självkostnadspris 
och ha ett nollresultat, det vill säga varken gå med vinst eller förlust. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/174/1, missiv från samhällsbyggnadskontoret. 
Bilaga KS 2020/174/2, taxa för Sala kommuns allmänna vatten-och 
avloppsanläggning. 

Ledningsutskottets beslut 2020-10-28, § 178. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-11, § 167. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

att anta förslag till ny taxa för Sala kommuns allmänna vatten-och 
avloppsanläggning i enlighet med Bilaga KS 2020/174/2, samt 

att taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2021. 

Utdrag 

Administrativa enheten 
Samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrka nde 
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§ 131 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/1216 

Höjning av belopp för parkeringsanmärkningar 

INLEDNING 

KH 54 

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en omvärldsanalys i fjorton kommuner i 
närområdet. Analysen gäller vilket belopp respektive kommun har som avgift för 
parkeringsanmärkningar och när beslutet fattades. I Sala togs senaste beslutet om 
fastställande av belopp för avgift på parkeringsanmärkning 1999. Det innebär att 
Sala är den kommun, av 12 inkomna svar i analysen, som har det beslut som ligger 
längst bak i tiden. Nu föreligger ett förslag om att höja avgiften för 
parkeringsanmärkning så att den ligger i nivå med andra kommuner i närområdet. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/165/1, missiv från samhällsbyggnadskontoret. 

Ledningsutskottets beslut 2020-10-28, § 182. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-11, § 170. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

att nivå 1, 300 kronor höjs till 400 kronor, 

att nivå 2, 500 kronor höjs till 700 kronor, 

att nivå 3 skapas och får beloppet 1000 kronor, samt 

att de nya parkeringsanmärkningsavgifterna gäller från och med den 1 januari 2021. 

Utdrag 

Administrativa enheten 
Trafikingenjör 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 132 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/1278 KH 55 

Revidering av taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor 
(LSO) 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt 
uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnads
ökningarna. Den senaste taxehöjningen genomfördes 2020. En höjning som 
motsvarar personalkostnadsökningarna för 2021, innebär en taxehöjning på 2,5%. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/162/1, missiv från räddningstjänsten. 
Bilaga KS 2020/162/2, taxa för tillsyn av brandskydd enligt Lag om skydd mot 
olyckor (LSO). 

Ledningsutskottets beslut 2020-10-28, § 185. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-11, § 173. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

att taxan för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor höjs från 1 januari 2021 med 
2,5% i enlighet med Bilaga KS 2020/162/2, samt 

att grundavgiften höjs till 1 695 kronor. 

Utdrag 
Administrativa enheten 
Räddningstjänsten Sala-Heby 

Utdragsbestyrkande 

18 (32) 



I . 

SALA 
KOMMUN 

§ 133 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/1279 KH 56 

Revidering av taxa för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt 
uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnads
ökningarna. Den senaste taxehöjningen genomfördes 2020. En höjning som 
motsvarar personalkostnadsökningarna för 2021, innebär en taxehöjning på 2,5%. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/163/1, missiv från räddningstjänsten. 
Bilaga KS 2020/163/2, taxa för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE). 

Ledningsutskottets beslut 2020-10-28, § 186. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-11, § 174. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

att taxan för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) höjs från 1 
januari 2021 med 2,5% i enlighet med Bilaga KS 2020/163/2, samt 

att grundavgiften höjs till 1 695 kronor. 

Utdrag 
Administrativa enheten 
Räddningstj änsten Sala-Heby 

Utdragsbestyrkande 

19 (32) 



I - SALA 
KOMMUN 

§ 134 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/1578 KH 57 

Utökning av skolnämndens ansvarsområde, namnändring av 
densamma samt reglemente för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

INLEDNING 
Som ett resultat av organisatoriska förändringar har kommunstyrelsens förvaltning 
kommit fram till att en mer effektiv och logisk hantering av arbetsmarknads/ 
integrationsfrågor samt vuxenutbildning bör ligga under nuvarande skolnämndens 
ansvarsområden. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/189/1, missiv från kommunjurist. 
Reviderad Bilaga KS 2020/189 /1, missiv från kommunjurist. 
Bilaga KS 2020 /189 /2, Reglemente för utbildnings- och arbetsmarknads nämnden. 
Reviderad Bilaga KS 2020/189 /2, Reglemente för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-12-09, § 184. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-16, § 194. 

Yrkande 
Mårten Hemström (L) yrkar, med instämmande av Per-Olov Rapp (S) 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

att ändra namn på nuvarande skolnämnd till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, 

att utöka utbildnings- och arbetsmarmarknadsnämndens ansvarsområde till att 
inbegripa arbetsmarknads/integrationsfrågor samt vuxenutbildning, 

att överföra ansvar för kulturskolan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
till kultur- och fritidsnämnden samt 

att anta reviderat nämndspecifikt reglemente för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden i enlighet med reviderad Bilaga KS 2020 /189 /2. 

Utdrag 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fd. Skolnämnden 
Kommunjurist 
Administrativa enheten 

I U<dcagsbes<y,kaode 

20 (32) 



I . 

SALA 
KOMMUN 

§ 135 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/1632 KH 58 

Utökning av kultur- och fritidsnämnden ansvarsområde samt 
reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

INLEDNING 
Nödvändiga organisatoriska förändringar måste ske för att tillmötesgå 
kommunfullmäktiges beslutade budget från den 26 oktober 2020, § 105, avseende 
överflyttning av ansvar för kulturskolan. Bakgrunden till en överflyttning av ansvar 
för kulturskolan ligger främst i att kulturskolan inte ska behöva ställas mot skolans 
lagstadgade verksamhet, men också för att enklare kunna möta upp det aktiva 
föreningslivet kring kulturskolans verksamhetsområde. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/203/1, protokollsutdrag KFN § 173, 2020-12-09f 
Bilaga KS 2020/203/2, Missiv och reviderat reglemente för Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-12-16, § 195. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

att utöka kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde till att inbegripa kulturskolan, 

att överföra ansvar för kulturskolan från skolnämnden till kultur- och 
fritidsnämnden, samt 

att anta förslag till reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet 
med Bilaga KS 2020/203/2. 

Utdrag 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunjurist 
Administrativa enheten 

Utdragsbestyrkand e 

21 (32) 



§ 136 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/1525 

Borgensavgifter för de kommunala bolagen 

INLEDNING 

KH 59 

På kommunstyrelsens ledningsutskott den 23 mars 2020, § 53, fick ekonomichefen i 
uppdrag att utreda en modell för att årligen beräkna nivåer för borgensavgifter för 
samtliga av Sala kommuns bolag. Som underlag för beräkning föreslås att Söderberg 
& Partners modell används. Modellen tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga 
marknadsdata vilka sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella 
status. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/186/1, missiv från ekonomikontoret. 
Bilaga KS 2020/186/2, analys borgensavgifter Sala kommun, Söderberg & Partners. 

Ledningsutskottets beslut 2020-11-25, § 198. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-09, § 189. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

att fastställa de kommunala bolagens borgenavgifter för 2022 till: 
Sala-Heby Energi AB (koncern) 0,64% 
Salabostäder AB 0,38% 
Sala Silvergruva AB 

samt 

1,15%, 

att upphäva tidigare fattade beslut om nivåer på borgensavgifter. 

Utdrag 

Ekonomikontoret 

Utdragsbestyrka nd e 

22 (32) 



§ 137 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021 

Beredning 
Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

Att kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar, kl. 18.00 
(vid budgetbeslut börjar sammanträdet kl. 15.00) 

25 januari 

22 februari 

29 mars 

26 april 

31 maj 

21 juni 

30 augusti 

27 september 

Bokslut 

Budgetbeslut 

25 oktober De/årsrapport 

29 november 

20 december 

Utdrag 
Administrativa enheten 
Kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkand e 

23 (32) 

Dnr 2020/1431 



I . 

SALA 
KOMMUN 

§ 138 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/1389 

Svar interpellation till skolnämndens ordförande om att behöriga 
elever till gymnasieskolans nationella program har minskat 

INLEDNING 
Ingela Kilholm Lindström (MP) har fått kommunfullmäktiges godkännande att ställa 
rubricerad interpellation till skolnämndens ordförande Bengt Larsson (C). 

Beredning 
Interpellation till skolnämndens ordförande om att behöriga elever till 
gymnasieskolans nationella program har minskat, 2020-10-16. 
Svar interpellation till skolnämndens ordförande om att behöriga elever till 
gymnasieskolans nationella program har minskat, 2020-12-15. 

Bengt Larsson (C) besvarar interpellationen. 

/I 

Utdrags bes tyrka nde 

24 (32) 



§ 139 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/1428 

Medborgarförslag om hundrastgård i Ransta 

INLEDNING 
Margareta Jonsson inkom den 27 oktober 2020 med rubricerat medborgarförslag. 

Beredning 
Medborgarförslag om hundrastgård i Ransta, 2020-10-26. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att överlämna medborgarförslag om hundrastgård i Ransta till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utd ragsbestyrka nd e 

25 (32 ) 



I . 

SALA 
KOMMUN 

§ 140 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sa mmanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/1459 

Medborgarförslag om utomhusgym i Stadsparken 

INLEDNING 
Lars Gustafsson inkom den 5 november 2020 med rubricerat medborgarförslag. 

Beredning 
Medborgarförslag om utomhusgym i Stadsparken, 2020-11-03. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att överlämna medborgarförslag om utomhusgym i Stadsparken till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka nde 

26 (32) 



I . 

SALA 
KOMMUN 

§ 141 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Samma nträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/1499 

Medborgarförslag om ett modernt utegym mellan dammarna och 
Åkraområdet 

INLEDNING 
Lena Vanberg inkom den 11 november 2020 med rubricerat medborgarförslag. 

Beredning 
Medborgarförslag om ett modernt utegym mellan dammarna och Åkraområdet, 
2020-11-04. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att överlämna medborgarförslag om ett modernt utegym mellan dammarna och 
Åkraområdet till kommunstyrelsen för beredning. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

/1 
Utdragsbestyrka nde 

27 (32) 



§ 142 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/1601 

Medborgarförslag om parkeringsplatser för trehjuliga fordon 

INLEDNING 
Lotta Johansson Arnqvist inkom den 3 december 2020 med rubricerat 
medborgarförslag. 

Beredning 
Medborgarförslag om parkeringsplatser för trehjuliga fordon, 2020-12-03. 

Kommunfullmäktige beslutar, 

att överlämna medborgarförslag om parkeringsplatser för trehjuliga fordon till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

28 (32) 



I . 

SALA 
KOMMUN 

§ 143 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/1618 

Interpellation till skolnämndens ordförande om 
likvärdighetsprincipen 

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

Beredning 
Interpellation till skolnämndens ordförande om Likvärdighetsprincipen, 2020-12-
09. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 
Bevakning 

Utdragsbestyrkande 

29 (32) 



§ 144 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/1619 

Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande om 
likvärdighetsprincipen 

INLEDNING 
Louise Eriksson (SO) hemställer om att få ställa rubricerad interpellation till vård
och omsorgsnämndens ordförande Elisabet Pettersson (C). 

Beredning 
Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande om 
Likvärdighetsprincipen, 2020-12-09. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 

Bevakning 

Utdragsbestyrkande 

30 (32) 



§ 145 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/1635 

Reviderat Reglemente för kommunstyrelsen 

INLEDNING 

KH 60 

I nuvarande reglemente för kommunstyrelsen ingår ansvar inom 
verksamhetsområdet vuxenutbildning och arbetsmarknad som enligt skollagen och 
annan författning ankommer på kommunen som huvudman för kommunal 
vuxenutbildning, innefattande svenska för invandrare, grundläggande 
vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. 
Kommunstyrelsen ansvarar även för kommunens uppdrag enligt förordningen om 
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2010:1138). 

Beredning 
Bilaga KS 2020/204/1, missiv från kommunjurist. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-12-16, § 196. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

att överföra kommunstyrelsens ansvar för arbetsmarknads/integrationsfrågor samt 
vuxenutbildning till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, samt 

att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen med adekvata justeringar. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 
Kommunjurist 
Administrativa enheten 

31 (32) 



§ 146 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2020-12-21 

Dnr 2020/1580 

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner 

INLEDNING 
Förslag till reviderat reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner är 
framarbetat för beslut. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/192/1, reviderat reglemente för kontroll av ekonomiska 
transaktioner. 
Bilaga KS 2020/192/2, gällande reglemente för kontroll av ekonomiska 
transaktioner. 
Bilaga KS 2020/192/3, missiv från ekonomikontoret. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-12-09, § 186. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-16, § 197. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

KH 61 

att anta reviderat reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner i enlighet 
med Bilaga KS 2020/192/1. 

Utdrag 
Ekonomikontoret 
Administrativa enheten 

Utdragsbestyrkande 

32 (3 2) 


