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Justerandes sign 

wJ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Anders Wigelsbo (C), ordförande 
Sture Johansson (C) 
Elisabet Pettersson (C) 
Erik Hamrin (M), 1:e vice ordförande§ 114-§138 
Tomas Bergling (M) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Ulrika Spårebo (S), 2:e vice ordförande 
Glenn Andersson (S), deltar på distans 
Camilla Runerås (S) 
Viktor Kärvinge (S) 
Johanna Ritvadotter (V) 
Magnus Edman (SO) 

Martin Eriksson (M) ersätter Erik Hamrin (M) § 109-§ 113 
Louise Eriksson (SO) ersätter Andreas Andersson (SO) 

Bengt Larsson (C) 
Mona Johansson (L) 
Magnus Holm (KO) 
Thomas Calissendorff (S), deltar på distans 
Bo Kihlström (S), deltar på distans 
Stefan Axinge (S) 
Ingela Kilholm Lindström (MP) 
Sverre Lindqvist (SO), deltar på distans 

Charlie Winde, revisor PwC, deltar på distans 
Christina Forsgren, kommunrevisionens ordförande 
Armine Kanakanian, kommunjurist, deltar på distans 
Martin Röjestål, planarkitekt 
Daniel Holmvin, kommunchef 
Inger Lindström, ekonomichef 
Lina Ahlm, kommunsekreterare 
Malin Sellden Wahlman, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 

2 (36) 



I SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

wv 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Innehållsförteckning 
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kommunstyrelsens sammanträde den 8 april 2020.... . .................. ................................... .. ................... .. 7 

§ 113 Återrapportering av uppdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni 2020- IP Only ... ... ............ .. 8 

§ 114 Åtgärder för att få den kommunala budgeten i balans ............... .. ........... ................ ... ... .. .. .. ....... ........... .......... 10 

§ 115 Omfördelning av medel inom ram för Skatepark för 2020 .. .................................... .... ....... ... ... ... .................. .. 11 

§ 116 Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg 70, Västmanlands län ......................... ...... ................................. 12 

§ 117 Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg 56, Västmanlands län ................... ........ ......... ........ .. ......... .. ....... 13 

§ 118 Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg 70, Uppsala län ....... .. ....... ......... .. .. .... .. .. .. ............... .. ... ............... 14 

§ 119 Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg 56, Uppsa la län .......................... .... ... ... .. .... ... .. .. ................ .. ....... 15 

§ 120 Skrivelse angående Västmanlands kommuners beredskap ...................... ........ ................................... .... ........ 16 

§ 121 Ansökan om ekonomiskt stöd till BufffVästmanlands verksamhet i Västmanland för 2020 ........................... 17 

§ 122 Ansökan om bidrag för radiosändning av kommunfullmäktiges sammanträden ......... ........... ......................... 18 

§ 123 Ansökan om aktivitetsstöd för livskraft äldre 2019 ...................................................... .. ........ ......................... 19 

§ 124 Svar på motion om att möjliggöra att ungdomsgården har helgöppet... ......... ....... ...... .. ....... .. ........ .... ............ 20 

§ 125 Svar på motion om monument vid rådhuset av Sala stads grundare ........................... ................................... 21 

§ 126 Svar på motion om NPF sä krad och intryckssanerad skola ................. ..... .................. ............ ........... ... .... .. .... .. 23 

§ 127 Svar på motion om införandet av Swish vid betalning inom Sala kommuns verksamheter .............. ... ............ 24 

§ 128 Svar på motion om avgiftsfri kulturskola för barn och unga ........... .. ....... ......... ... ....... ... .. ....... .. ....... .. ............. 25 

§ 129 

§130 

Svar på motion om klassisk arkitektur i centrala Sala ................ . ......... .... ... .... ....... .. ....... ...... ......... 26 

Svar på motion om att utreda samordning av arbete mot mental ohälsa ... .. ...... ....................... .. ....... ...... ... . 27 

§ 131 Svar på motion om att utreda samordning av oanvända möbler för återanvändning ............ .......... .... ....... ... 29 

§ 132 Svar på medborgarförslag om att anordna en husbilsparkering på Strandvägen .................... .... ...... .. .... ........ 30 

§ 133 Svar på medborgarförslag om att utöka antalet soffor utmed Gröna gången ....... ...... ..... ....... ......... .. ... .. ... ..... 31 

§ 134 Svar på medborgarförslag om staket runt hela lekparken i stadsparken ...... ......... .. ......... ....... .. ......... ............ 32 

§ 135 

§ 136 

§137 

§ 138 

Svar på medborgarförslag om föräldragrupp för ensamstående i Sala ................... .......... .................. .. .... ..... 33 

Svar på medborgarförslag om att upprätta en slöjd- och hantverkssal för allmänheten .. .......... . ........ 34 

........ 35 Kompletteringsval ...................... . .... ... ... .... ........... ........ .... .. ..... ........ ...... .... . 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation .. ..... ... ........... ......... ........ .. .. .. . . .... .................. .. .......... 36 

Utdragsbestyrkande 

CP 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2020/4 

Ordningsfråga 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att följande ärende kompletteras dagens föredragningslista 

• Stängda sammanträden för kommunstyrelsen under en tidsperiod 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att följande ärende kompletteras dagens föredragningslista 

• Stängda sammanträden för kommunstyrelsen under en tidsperiod 

I U<d,agsbes<yckaode 
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§ 110 

Justerand es sign 

SAMMANTRÄD ESP ROTO KOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2020/4 

Stängda sammanträden för kommunstyrelsen under en tidsperiod 

INLEDNING 
Med anledning av rådande situation på grund av coronapandemi har 
kommunstyrelsens sammanträden varit stängda från och med 15 april 2020 till och 
med 31 augusti 2020. 
Nu fö reslås en förlängning ytterligare en period, från och med 9 september 2020 till 
och med 31 december 2020. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att med hänvisning till den uppkomna situationen på grund av corona, hålls 
kommunstyrelsens sammanträden stängda under perioden 9 september 2020 till 
och med 31 december 2020. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med hänvisning till den uppkomna situationen på grund av corona, hålls 
kommunstyrelsens sammanträden stängda under perioden 9 september 2020 till 
och med 31 december 2020. 

Utdrag 

Kontor 
Nämnder 
Sala Allehanda 

cP 
Utdragsbestyrkande 
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§ 111 

Justerandes sign 

GJv 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2020/439 

Yttrande över revisionsrapport "Granskning av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt" 

INLEDNING 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun genomfört en 
granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Revisionsfrågan som besvarats 
lyder: Är kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag lag- och ändamålsenlig ? 

Beredning 
Bilaga KS 2020/141/1, uppdrag från kommunrevisionen 
Bilaga KS 2020/141/2, revisionsrapport "Granskning av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 
Bilaga KS 2020/143/3, yttrande över revisionsrapport 

Revisor Charlie Winde, PwC och kommunjurist Armine Kanakanian föredrar 
ärendet. 
Christina Forsgren, kommunrevisionens ordförande deltar vid ärendets beredning. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att avge yttrande över revisionsrapport "Granskning av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt", i enlighet med Bilaga KS 2020/143/3. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg 
att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunchef att återkomma på kommunstyrelsens sammanträde i 
december och redovisa hur arbetet går kring de åtgärder som föreslås i yttrandet för 
revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget 
yrkande bifallet. 
Ordförande ställer proposition på Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande och finner 
tilläggsyrkandet bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande över revisionsrapport "Granskning av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt", i enlighet med Bilaga KS 2020/143/3, samt 
att uppdra till kommunchef att återkomma på kommunstyrelsens sammanträde i 
december och redovisa hur arbetet går kring de åtgärder som föreslås i yttrandet för 
revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Utdrag 
PwC, Kommunchef, Kommunjurist 

Utdragsbestyrkand e 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr2019/1609 

Redovisning av åtgärder som vidtagits inom 
upphandlingsområdet - återrapportering av uppdrag från 
kommunstyrelsens sammanträde den 8 april 2020 

INLEDNING 
På kommunstyrelsen sammanträde den 8 april 2020, § 55, fick kommunchefen i 
uppdrag att redovisa åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnats i 
revisionsrapporter Internkontroll av entreprenadavtal och Samlad uppföljning av 
tidigare genomförda granskningar. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/57 /1, uppdrag från kommunrevisionen 
Bilaga KS 2020/57 /2, revisionsrapport Samlad uppföljning av tidigaregenomförda 
granskningar 
Bilaga KS 2020/57 /3, yttrande över revisionsrapport 
Bilaga KS 2020/57 /4, underlag till tidigare genomförda granskningar 
Bilaga KS 2020/57 /5, svar på revisionsrapport Samlad uppföljning av tidigare 
genomförda granskningar avseende granskning av internkontroll och 
entreprenadavtal 

Kommunstyrelsen beslut 2020-04-08, § 55 

Kommunjurist Armine Kanakanian föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunchef att vidta åtgärder enligt rekommendationer i reviderad 
Bilaga KS 2020/57 /5, samt 
att en återrapportering sker på kommunstyrelsens sammanträde i februari 2021. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunchef att vidta åtgärder enligt rekommendationer i reviderad 
Bilaga KS 2020/57 /5, samt 
att en återrapportering sker på kommunstyrelsens sammanträde i februari 2021. 

Utdrag 
Kommunchef 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 113 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2020/845 

Återrapportering av uppdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 10 juni 2020 - IP Only 

INLEDNING 
På kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni 2020, § 91, behandlades en 
skrivelse från Socialdemokraterna angående information och åtgärder när det gäller 
bredband. Representanter från Sala kommun och IP Only informerade om aktuell 
status för bredbandsutbyggnaden. 
Kommunchef fick i uppdrag att presentera ett förslag till reviderat avtal mellan Sala 
kommun och IP Only vid kommunstyrelsens sammanträde i september 2020. 

Beredning 
Kommunjurist Armine Kanakanian och planarkitekt Martin Röjestål föredrar 
ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att avtalet mellan Sala kommun och IP Only inte förlängs när det löper ut den 31 
december 2020, samt 
att uppdra till kommunchef att tillse att Sala kommun har en ändamålsenlig 
organisation för bredband. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.11.38-11.58 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande 
att uppdra till kommunchef att tillse att Sala kommun har en ändamålsenlig 
organisation för bredband, samt 
med tillägg att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunchef att utreda vilka krav Sala kommun kan ställa på IP Only 
utifrån nu gällande avtal, samt 
att en återkoppling av utredningsuppdraget redovisas på kommunstyrelsens 
sammanträde i oktober 2020. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att avslå Anders Wigelsbos (C) yrkande att avtalet mellan Sala kommun och I P Only 
inte förlängs när det löper ut den 31 december 2020. 

Johanna Ritvadotter (V) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till Ulrika Spårebos 
(S) yrkanden. 

Utdragsbestyrkande 
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Forts§ 113 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

att kommunchefen får i uppdrag att även titta på om ett kommunalt stöd eller bidrag 
eller inrättande av stiftelse skulle kunna vara en väg fram för att möjliggöra för både 
ökad konkurrens och föreningsliv att söka stöd för färdigställande av bredband. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på sin första att-sats mot avslag och finner yrkandet 
avslaget. 
Ordförande ställer proposition på sin andra att-sats mot avslag och finner yrkandet 
bifallet. 
Ordförande ställer proposition på Ulrika Spårebos (S) första tilläggsyrkande mot 
avslag och finner tilläggsyrkandet bifallet. 
Ordförande ställer proposition på Ulrika Spårebos andra tilläggsyrkande och finner 
tilläggsyrkandet bifallet. 
Ordförande ställer proposition på Hanna Westmans (SBÄ) yrkande mot avslag och 
finner yrkandet avslaget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunchef att tillse att Sala kommun har en ändamålsenlig 
organisation för bredband, 
att uppdra till kommunchef att utreda vilka krav Sala kommun kan ställa på IP Only 
utifrån nu gällande avtal, samt 
att en återkoppling av utredningsuppdraget redovisas på kommunstyrelsens 
sammanträde i oktober 2020. 

Reservation 
Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Utdrag 
Kommunchef 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 114 

Juste ra ndes sign 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2018/1025 

Åtgärder för att få den kommunala budgeten i balans 

INLEDNING 
På kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari 2019, § 9, beslutades att vid 
varje sammanträde med kommunstyrelsen ska en noggrann ekonomisk analys över 
kommunens aktuella situation redovisas samt hur arbetet med den ekonomiska 
handlingsplanen för att balansera kommunens underskott fo rtlöper. 

Beredning 
Kommunchef Daniel Holmvin och ekonomichef Inger Lindström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunchef att fortsätta arbeta enligt den beslutade kontroll- och 
åtgärdsplanen, 
att uppdra till kommunchef att vid varje sammanträde med kommunstyrelsen, tills 
dess annat beslutats, redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt avses vidtas för att 
få kommunens ekonomi i balans, 
att vidtagna åtgärder i enlighet med den beslutade kontroll- och åtgärdsplanen 
redovisas punktvis och i siffror vid varje sammanträde med kommunstyrelsen, 
att uppdra till kommunchefen att utvärdera vilka åtgärder som har avsedd effekt 
samt föreslå förändringar. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunchef att fortsätta arbeta enligt den beslutade kontroll- och 
åtgärds planen, 
att uppdra till kommunchef att vid varje sammanträde med kommunstyrelsen, tills 
dess annat beslutats, redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt avses vidtas för att 
få kommunens ekonomi i balans, 
att vidtagna åtgärder i enlighet med den beslutade kontroll- och åtgärdsplanen 
redovisas punktvis och i siffror vid varje sammanträde med kommunstyrelsen, 
att uppdra till kommunchefen att utvärdera vilka åtgärder som har avsedd effekt 
samt föreslå förändringar. 

Socialdemokraterna meddelar att man lämnar in protokollsanteckning. 

Utdrag 
Kommunchef 
Kontor 
Nämnder 

Utdrags bestyrkande 
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.-:a \1,• Socialdemokraterna 
SA LA 

Kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-09 

Ärende 5 Åtgärder för att få den kommunala budgeten i balans 

Protokollsanteckning 

På kommunstyrelsens sammanträde i maj så antogs socialdemokraternas förslag till ekonomisk 
handlingsplan för en budget i balans. En av punkterna i handlingsplanen är att kommunchefen ska 
göra en genomlysning av skolnämnden, vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadskontorets 
verksamheter och återkomma med förslag på åtgärder för att både få en ekonomi i balans samt 
effektivisera med bibehållen kvalite. 

Då en redovisning utifrån det givna uppdraget ännu inte skett utan hänvisning finns till 
nyckeltalsjämföresler så borde åtminstone dessa kunna redovisas som ett första steg i uppdraget. 

Att alliansen inte prioriterar detta uppdrag står klart och tydligt. Skolan och vård- och omsorg har 
tillsammans 80 % av kommunens budget. Vi socialdemokrater värnar alltid de medborgare som är de 
som använder sig av kommunens tjänster utifrån den uppgift kommunen har att leverera bra service 
till medborgarna . Att inte vilja göra en genomlysning och se om avsatta pengar och resurser används 
på bästa sätt är inte att prioritera våra barn, unga och äldre. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober så ser vi framemot en redovisning av det uppdrag 

som givits när det gäller genom lysning av skolan, vård- och omsorg samt samhällsbyggnadskontoret. 



§ 115 

Justerandes sign 

00) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2020/1112 

Omfördelning av medel inom ram för Skatepark för 2020 

INLEDNING 
Beslut att anlägga skateparken togs på kommunstyrelsens ledningsutskott den23 
januari 2020, § 7. En upphandling av entreprenaden har utförts under våren och är 
nu färdig. Ett LONA-bidrag har också beviljats för att få in pollinerare i miljön. För 
att kunna färdigställa alla delar behöver pengar skjutas till projektet, men det går att 
lösa genom omfördelning inom parkprogrammet. För det slutgiltiga färdigställandet 
behöver medel skjutas till 2021. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/117 /1, missiv 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 116 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att omfördela 540 000 kronor inom parkprogrammet och genomföra projektet 
2020, enligt förslag i Bilaga KS 2020/117 /1, samt 
att ta med färdigställandet av anläggningsarbetet i budgetprocessen för år 2021 och 
framåt. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att omfördela 540 000 kronor inom parkprogrammet och genomföra projektet 
2020, enligt förslag i Bilaga KS 2020/117 /1, samt 
att ta med färdigställandet av anläggningsarbetet i budgetprocessen för år 2021 och 
framåt. 

Utdrag 
Samhällstekniska enheten 
Ekonomikontoret 

c;V 
Utdragsbestyrkande 
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llsALA ra KOMMUN 

§ 116 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2020/891 

Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg 70, Västmanlands län 

INLEDNING 
Väg 70 sträcker sig från Uppsala länsgräns vid Skarp bo till Dalarnas länsgräns 
nordväst Rosshyttan. Vägen ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet 
förgodstransporter, långväga personresor, dagliga personresor samt kollektivtrafik. 
Vägen ingår i utpekat vägnät för rekommenderad färdväg för farligt gods. Det finns 
trafiksäkerhetskameror på sträckan. 

Trafikverkets anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas utformning innebär 
att vägar utan mittseparering med måttlig eller betydande trafik ska ha högsta 
tillåtna hastighetsbegränsning 80 km/tim samt att åtgärder för höjda hastighets
gränser genomförs utmed det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet. Dessa 
anpassningar är ett viktigt bidrag till arbetet med att nå nollvisionen. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/133/1, missiv - förslag till svar på yttrande 
Bilaga KS 2020/133/2, sändlista för remissinstanser 
Bilaga KS 2020/133/3, förslag till föreskrifter 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 118 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Trafikverket avge yttrande över remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 70, 
Västmanlands län, i enlighet med Bilaga KS 2020/133/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Trafikverket avge yttrande över remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 70, 
Västmanlands län, i enlighet med Bilaga KS 2020/133/1. 

Utdrag 
Trafikverket 
Trafikingenjör 

Utdragsbestyrkande 
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RsALA 
~ KOMMUN 

§ 117 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2020/892 

Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg 56, Västmanlands län 

INLEDNING 

Väg 56 sträcker sig från Södermanlands länsgräns vid Stora Tjärbruket till Uppsala 
läns gräns. Vägen ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet för godstransporter, 
långväga personresor, dagliga personresor samt kollektivtrafik. 

Vägen ingår i utpekat vägnät för rekommenderad färdväg för farligt gods. Det finns 
trafiksäkerhetskameror på sträckan. Trafikverkets anpassning av hastighets
gränserna till vägarnas utformning innebär att vägar utan mittseparering med 
måttlig eller betydande trafik ska ha högsta tillåtna hastighetsbegränsning 80 
km/tim samt att åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs utmed det 
utpekade funktionellt prioriterade vägnätet. Dessa anpassningar är ett viktigt bidrag 
till arbetet med att nå nollvisionen. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/134/1, missiv -förslag till svar på yttrande 
Bilaga KS 2020/134/2, sändlista för remissinstanser 
Bilaga KS 2020/134/3, förslag till föreskrifter 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 119 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Trafikverket avge yttrande över remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 56, 
Västmanlands län, i enlighet med Bilaga KS 2020/134/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Trafikverket avge yttrande över remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 56, 
Västmanlands län, i enlighet med Bilaga KS 2020/134/1. 

Utdrag 

Trafikverket 
Trafikingenjör 

CP 
Utd ra gs bestyrkande 
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§ 118 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2020/893 

Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg 70, Uppsala län 

INLEDNING 

Väg 70 sträcker sig från E18 Enköping till Västmanlands länsgräns vid Skarpbo. 
Vägen ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet för godstransporter, långväga 
personresor, dagliga personresor samt kollektivtrafik. 

Vägen ingår i utpekat vägnät för rekommenderad färdväg för farligt gods. Det finns 
trafiksäkerhetskameror på sträckan. Trafikverkets anpassning av hastighets
gränserna till vägarnas utformning innebär att vägar utan mittseparering med 
måttlig eller betydande trafik ska ha högsta tillåtna hastighetsbegränsning 80 
km/tim samt att åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs utmed det 
utpekade funktionellt prioriterade vägnätet. Dessa anpassningar är ett viktigt bidrag 
till arbetet med att nå nollvisionen. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/136/1, missiv - förslag till svar på yttrande 
Bilaga KS 2020/136/2, sändlista för remissinstanser 
Bilaga KS 2020/136/3, förslag till föreskrifter 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 120 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Trafikverket avge yttrande över remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 70, 
Uppsala län, i enlighet med Bilaga KS 2020/136/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Trafikverket avge yttrande över remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 70, 
Uppsala län, i enlighet med Bilaga KS 2020/136/1. 

Utdrag 
Trafikverket 
Trafikingenjör 

Utdragsbestyrka nde 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 119 

Justerand es sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2020/894 

Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg 56, Uppsala län 

INLEDNING 

Väg 56 sträcker sig från Västmanlands länsgräns till Gävleborgs länsgräns. 
Vägen ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet för godstransporter, långväga 
personresor, dagliga personresor samt kollektivtrafik. 

Vägen ingår i utpekat vägnät för rekommenderad färdväg för farligt gods. Det finns 
trafiksäkerhetskameror på sträckan. Trafikverkets anpassning av hastighets
gränserna till vägarnas utformning innebär att vägar utan mittseparering med 
måttlig eller betydande trafik ska ha högsta tillåtna hastighetsbegränsning 80 
km/tim samt att åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs utmed det 
utpekade funktionellt prioriterade vägnätet. Dessa anpassningar är ett viktigt bidrag 
till arbetet med att nå nollvisionen. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/135/1, missiv- förslag till svar på yttrande 
Bilaga KS 2020 /135 /2, sändlista för remissinstanser 
Bilaga KS 2020/135/3, förslag till föreskrifter 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 121 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att till Trafikverket avge yttrande över remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 56, 
Uppsala län, i enlighet med Bilaga KS 2020/135/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Trafikverket avge yttrande över remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 56, 
Uppsala län, i enlighet med Bilaga KS 2020/135/1. 

Utdrag 

Trafikverket 
Trafikingenjör 

Utdragsbestyrkand e 
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I . 

SALA 
KOMMUN 

§ 120 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2020/1109 

Skrivelse angående Västmanlands kommuners beredskap 

INLEDNING 
Den materielkris som Region Västmanland gick igenom vid leverantörsbytet av 
förbrukningsvaror 2019 samt den nuvarande materiel- och läkemedelskrisen som 
Coronapandemin försatt regionen, länets kommuner och Sverige i, visar med all 
tydlighet, att den kommunala, regionala samt nationella beredskapen behöver 
stärkas. Detta arbete bör inte invänta tvingande lagstiftning utan påbörjas redan nu. 

För att få en stärkt regional och kommunal beredskap för läkemedel och 
sjukvårdsmateriel till en rimlig kostnad bör detta arbete samordnas mellan 
Västmanlands kommuner och Region Västmanland då dessa i viss utsträckning är i 
behov av liknande sjukvårdsmateriel. Sala kommun bör därför snarast uppmana 
Region Västmanland att ta en ledarroll i detta arbete och påbörja samordnings
arbetet med att få till större gemensamma omsättnings lager i Västmanland. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/115/1, missiv 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 122 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att uppmana Region Västmanland att ta initiativ till ett projekt som syftar till att 
uppnå en större samordning och gemensam lagerhållning av hälso-och 
sjukvårdsmateriel samt vid behov även läkemedel, mellan Region Västmanland och 
Västmanlands kommuner. 

Erik Hamrin (M) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppmana Region Västmanland att ta initiativ till ett projekt som syftar till att 
uppnå en större samordning och gemensam lagerhållning av hälso-och 
sjukvårdsmateriel samt vid behov även läkemedel, mellan Region Västmanland och 
Västmanlands kommuner. 

Utdrag 
Region Västmanland 

Utdragsbestyrkande 
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§ 121 

Justerandes sign 

~ 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2020/874 

Ansökan om ekonomiskt stöd till Bufff Västmanlands verksamhet i 
Västmanland för 2020 

INLEDNING 
Bufff Västmanland (Barn och ungdom med förälder /familjemedlem i fängelse) har 
sin föreningslokal på Ekebygatan i Sala. Bufff erbjuder övernattningsmöjligheter för 
barn i sällskap med vuxen som ska besöka pappor på Anstalten Salberga. 

Arbetet med projektet biblioterapi som hjälpmedel inom kriminalvården pågår i 
samarbete med Anstalten Salberga och kommer att löpa under tre år. 
Man fortsätter även att vara medföljare till de barn som ska besöka sina pappor på 
anstalten vars mammor inte kan delta i besöket. 
Lägenheten på Ekebygatan kan även upplåtas som akutboende till barn och 
mammor som är i behov av boende. 

Bufff Västmanland inkom den 9 juni 2020 med en ansökan om ekonomiskt stöd om 
30 000 kronor för 2020 för verksamheten i Sala. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/131/1, missiv 
Bilaga KS 2020/131/2, ansökan om ekonomiskt stöd 
Bilaga KS 2020/131/3, verksamhets berättelse för Bufff Västmanland 2019 
Bilaga KS 2020/131/4, verksamhetsplan 2020, BufffVästmanland 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 123 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att för år 2020 bevilja Bufff Västmanland 30 000 kronor i ekonomiskt stöd, att tas ur 
kommunstyrelsens förfogande . 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att för år 2020 bevilja Bufff Västmanland 30 000 kronor i ekonomiskt stöd, att tas ur 
kommunstyrelsens förfogande. 

Utdrag 
Bufff Västmanland 
Ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 
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lflsALA 
~KOMMUN 

§ 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2020/307 

Ansökan om bidrag för radiosändning av kommunfullmäktiges 
samman träd en 

INLEDNING 
Radio Sala inkom den 18 februari 2020 med ansökan om bidrag för radiosändning 
av kommunfullmäktiges sammanträden. Ansökan omfattar ett engångsbelopp på 
10 000 kr för år 2020. 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att bevilja bidrag om 10 000 kr för 2019, 
kommunstyrelsens beslut den 4 april 2019, § 65. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/132/1, missiv 
Bilaga KS 2020/132/3, ansökan från Radio Sala 
Bilaga KS 2020/132/3, protokollsutdrag KS § 65, 2019-04-04 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 124 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att för år 2020 bevilja Radio Sala 10 000 kronor i bidrag, att tas ur 
kommunstyrelsens förfogande, för radiosändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att för år 2020 bevilja Radio Sala 10 000 kronor i bidrag, att tas ur 
kommunstyrelsens förfogande, för radiosändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden. 

Utdrag 

Radio Sala 
Ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 
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llsALA 
~ KOMMUN 

§ 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2019/914 

Ansökan om aktivitetsstöd för livskraft äldre 2019 

INLEDNING 
PRO Sala har inkommit med en ansökan om aktivitetsstöd på 30 000 kronor för 
2019 års verksamhet för att täcka kostnader för aktiviteter och utbildning av ledare 
för livskraft med äldre . 

Beredning 
Bilaga KS 2020/139/1, ansökan från PRO Sala 
Bilaga KS 2020 /139 /2, rapport från studieorganisatör 
Bilaga KS 2020/139/3, program för våren 2019 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 125 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja PRO Sala 30 000 kronor i aktivitetsstöd, att tas ur kommunstyrelsens 
förfogande, för aktiviteter och utbildning av ledare för livskraft äldre. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja PRO Sala 30 000 kronor i aktivitetsstöd, att tas ur kommunstyrelsens 
förfogande, för aktiviteter och utbildning av ledare för livskraft äldre. 

Utdrag 
PRO 
Ekonomikontoret 

Utdragsbestyrka nde 
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llsALA 
~ KOMMUN 

§ 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2018/396 

Svar på motion om att möjliggöra att ungdomsgården har 
helgöppet 

INLEDNING 
Kristina Nyberg (S) inkom den 26 mars 2018 med motion om utökade öppettider på 
ungdomslokalen - Lokal 17. 
Motionären framför att ungdomar i Sala upplever att ungdomslokalen skulle behöva 
ha öppettider anpassade till behovet hos de ungdomar lokalen är till för. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/118/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Reviderad Bilaga KS 2020/118/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar 
på motion 
Bilaga KS 2020/118/2, remissvar Kultur och Fritid 
Bilaga KS 2020/118/3, motion från Kristina Nyberg (S) 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 126 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 125 

Justerandes sign 

GJv 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Onr2018/1493 

Svar på motion om monument vid rådhuset av Sala stads 
grundare 

INLEDNING 
Magnus Edman (SO) och Joel Liljekvist (SO) inkom den 26 november 2018 med 
rubricerad motion. Motionärerna yrkar att en utredning tillsätts för att se över 
möjligheterna att uppföra ett monument i anslutning till rådhuset genom att 
komplettera befintlig byst av Gustav Il Adolf med en piedestal. 

Beredning 
Bilaga KS 2020 /119 /1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Bilaga KS 2020 /119 /2, protokollsutdrag KFN § 36, 2019-03-20 
Bilaga KS 2020/119/3, protokollsutdrag KFN § 25, 2019-02-14 
Bilaga KS 2020/119 /4, remissvar Kultur och Fritid 
Bilaga KS 2020/119 /5, motion från Magnus Edman (SO) och Joel Liljekvist (SO) 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 127 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen, samt 
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att placera den 
befintliga bysten av Gustav Il Adolf i anslutning till rådhuset. 

Magnus Edman (SO) och Louise Eriksson (SO) yrkar bifall till ledningsutskottets 
förslag. 

Glenn Andersson (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen 

Johanna Ritvadotter (V) yrkar bifall till Glenn Anderssons (S) yrkande. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag med tillägg 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att det även tas fram en QR kod som tydliggör varför konstverket ställs fram och 
vilken koppling den har till Salas historia. 

Magnus Edman (SO) och Louise Eriksson (SO) yrkar bifall till Hanna Westmans 
(SBÄ) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Glenn 
Anderssons (S) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

Ordförande ställer proposition på Hanna Westmans (SBÄ) tilläggsyrkande mot 
avslag och finner tilläggsyrkandet bifallet. 

Utdragsbestyrkande 
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lflsALA 
~KOMMUN 

Justerand es sign 

W\) 

Forts§ 125 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen, 
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att placera den 
befintliga bysten av Gustav Il Adolf i anslutning till rådhuset, samt 
att det även tas fram en QR kod som tydliggör varför konstverket ställs fram och 
vilken koppling den har till Salas historia. 

Reservationer 
Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S), Camilla Runerås (S), Viktor Kärvinge (S) 
och Johanna Ritvadotter (V) reserverar sig till förmån för Glenn Anderssons (S) 
yrkande. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

U td ragsbestyrka nd e 
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BsALA r;i KOMMUN 

§ 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Onr 2018/1465 

Svar på motion om NPF säkrad och intryckssanerad skola 

INLEDNING 
Magnus Edman (SO) och Louise Eriksson (SO) inkom den 29 oktober 2018 med 
rubricerad motion. Motionärerna vill att ett arbete påbörjas med att samtliga Sala 
kommuns skolor NPF säkras och intryckssaneras senast den 31 december 2020. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/120/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Bilaga KS 2020/120/2, remissvar Barn och Utbildning 
Bilaga KS 2020/120/3, motion från Magnus Edman (SO) och Louise Eriksson (SO) 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 128 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

Louise Eriksson (SO) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

Magnus Edman (SO) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till Louise Erikssons 
(SO) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Louise Eriksson 
(SO) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Reservationer 
Louise Eriksson (SO), Magnus Edman (SO) och Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig 
till förmån för Louise Erikssons (SO) yrkande. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkand e 
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§ 127 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2018/1466 

Svar på motion om införandet av Swish vid betalning inom Sala 
kommuns verksamheter 

INLEDNING 
Magnus Edman (SD) inkom den 29 oktober 2018 med en motion om att införa Swish 
vid betalning inom Sala kommuns verksamheter. 
Motionären anser att det skulle vara ett utmärkt komplement till kort- och 
fakturabetalning. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/121/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Bilaga KS 2020/121/2, remissvar Ekonomikontoret 
Bilaga KS 2020/120/3, motion från Magnus Edman (SD) 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 129 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen, samt 
att uppdra till kommunchef att säkerställa att swish införs som betalningsmedel 
inom samtliga av kommunens verksamheter. 

Magnus Edman (SD), Erik Hamrin (M) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till 
ledningsutskottets förslag. 

Johanna Ritvadotter (V) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar bifall till Johanna Ritvadotters (V) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Johanna 
Ritvadotters (V) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen samt 
att uppdra till kommunchef att säkerställa att swish införs som betalningsmedel 
inom samtliga av kommunens verksamheter. 

Reservationer 
Johanna Ritvadotter (V), Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S), Camilla Rune rås 
(S), Viktor Kärvinge (S) reserverar sig till förmån för Johanna Ritvadotters (V) 
yrkande. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka nde 
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§ 128 

Justerand es sign 

(AJ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Onr 2018/1492 

Svar på motion om avgiftsfri kulturskola för barn och unga 

INLEDNING 
Magnus Edman (SO) och Joel Liljekvist (SO) inkom den 26 november 2018 med en 
motion om avgiftsfri kulturskola för barn och unga. 
Motionärerna yrkar att Sala kommun omgående ser över möjligheten att göra 
terminsavgiften på den kommunala kulturskola avgiftsfri för barn och unga upp till 
18 år samt att kommunens ser över möjligheten att ändra hyra på instrument till 
depositionsavgift som återfås vid inlämning efter avslutad utbildning. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/122/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Bilaga KS 2020/122/2, remissvar Barn och Utbildning 
Bilaga KS 2020/122/3, motion från Magnus Edman (SO) och Joel Liljekvist (SO) 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 130 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen är besvarad. 

Magnus Edman (SO) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till Magnus Edmans (SO) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Magnus Edmans 

(SO) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Reservationer 
Magnus Edman (SO), Louise Eriksson (SO) och Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig 
till förmån för Magnus Edmans (SO) yrkande. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utd ragsbestyrkande 
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§ 129 

SAMMANTRÄDESPROTOK0LL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr2019/280 

Svar på motion om klassisk arkitektur i centrala Sala 

INLEDNING 
Magnus Edman (SO) inkom den 25 februari 2019 med en motion om klassisk 
arkitektur i centrala Sala. 
Motionären vill att Sala kommun ska arbeta för att vid varje nybyggnation i de 
centrala delarna av Sala, särskilt beakta och främja en mer klassisk arkitektur. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/123/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Bilaga KS 2020/123/2, protokollsutdrag- BMN § 67, 2019-08-27 
Bilaga KS 2020/123/3, remissvar Bygg och Miljö 
Bilaga KS 2020/123/4, motion från Magnus Edman (SD) 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 131 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

Magnus Edman (SD)och Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till ledningsutskottets 
förslag. 

Viktor Kärvinge (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

Johanna Ritvadotter (V) yrkar bifall till Viktor Kärvinges (S) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Viktor 
Kärvinges (S) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Reservationer 
Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S), Camilla Runerås (S), Viktor Kärvinge (S) 
och Johanna Ritvadotter (V) reserverar sig till förmån för Viktor Kärvinges (S) 
yrkande. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 130 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2019/419 

Svar på motion om att utreda samordning av arbete mot mental 
ohälsa 

INLEDNING 
Camilla Runerås (S) inkom den 25 mars 2019 med en motion om att utreda 
samordning av arbete mot mental ohälsa. 
Motionären vill att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten för en 
samordningsfunktion av samtliga arbeten mot psykisk- och mental ohälsa och om 
möjligheten finns, inrätta en sådan funktion. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/124/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Bilaga KS 2020/124/2, protokollsutdrag- VON§ 64, 2019-06-18 
Bilaga KS 2020/ 124/3, remissvar Vård och Omsorg 
Bilaga KS 2020/124/4, motion från Camilla Runerås (S) 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 132 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

Camilla Runerås (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen 

Johanna Ritvadotter (V) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till Camilla Runerås 
(S) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Camilla Runerås 
(S) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: 
Den som stödjer ledningsutskottets förslag röstar ja, den som stödjer Camilla 
Runerås (S) yrkande röstar nej. 

Vid voteringen avges 7 ja-röster (Anders Wigelsbo [C], Sture Johansson [C], Elisabet 
Pettersson [C], Erik Hamrin [M], Tomas Bergling [M], Magnus Edman [SO], Louise 
Eriksson [SO]) och 6 nej-röster (Ulrika Spårebo [S], Glenn Andersson [S], Camilla 
Runerås [S], Viktor Kärvinge [S], Hanna Westman [SBÄ] och Johanna Ritvadotter 
[V]). 

Utd ragsbestyrkande w w 
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I SALA 
KOMMUN 

Forts§ 130 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Reservationer 
Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S), Camilla Rune rås (S), Viktor Kärvinge (S), 
Hanna Westman (SBÄ) och Johanna Ritvadotter (V) reserverar sig till förmån för 
Camilla Runerås (S) yrkande. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 131 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr2019/947 

Svar på motion om att utreda samordning av oanvända möbler för 
återanvändning 

INLEDNING 
Ulrika Spårebo (S) och Per-Olov Rapp (S) inkom den 17 juni 2019 med en motion 
om att utreda samordning av oanvända möbler för återanvändning. 
Motionärerna vill att Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att samordna 
oanvända möbler i kommunens samtliga förvaltningar i ett gemensamt register och 
på så vis spara stora kostnader på inköp av nya möbler. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/125/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Bilaga KS 2020/125/2, remissvar Samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2020/125/3, motion från Ulrika Spårebo (S) och Per-Olov Rapp (S) 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 133 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen, samt 
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att inrätta en 
kommunal möbelrenovering inom ramen för Arbetsmarknadsenhetens verksamhet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen, samt 
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att inrätta en 
kommunal möbelrenovering inom ramen för Arbetsmarknadsenhetens verksamhet. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 132 

Justerand es sign 

OJJJ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr2018/84 

Svar på medborgarförslag om att anordna en husbilsparkering på 
Strandvägen 

INLEDNING 
Ett medborgarförslag om att anordna en husbilsparkering på Strandvägen, inkom 
den 26 februari 2018. Förslagsställaren vill att det anordnas en husbilsparkering 
med toalett/dusch vid gamla minigolfbanan, Strandvägen. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/126/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Bilaga KS 2020/126/2, remissvar Näringslivskontoret 
Bilaga KS 2020/126/3, medborgarförslag 
Bilaga KS 2020/126/4, bilaga medborgarförslag 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 134 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 

ctJ 
Utdragsbestyrkande 
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§ 133 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2018/920 

Svar på medborgarförslag om att utöka antalet soffor utmed 
Gröna gången 

INLEDNING 
Ett medborgarförslag om att utöka antalet soffor utmed Gröna gången, inkom den 
24 september 2018. Förslagsställaren föreslår att utöka antalet soffor utmed Gröna 
gången med hänvisning att många promenerar utmed stråket och behöver kunna 
sätta sig för att vila och njuta av miljön. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/127 /1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Bilaga KS 2020/127 /2, remissvar Samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2020/127 /3, medborgarförslag 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 135 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till lednings utskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Erik Hamrin (M) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget. 

Hanna Westman (SBÄ) och Johanna Ritvadotter (V) yrkar bifall till Ulrika Spårebos 
(S) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spårebos 
(S) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Reservationer 
Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S), Camilla Runerås (S), Viktor Kärvinge (S), 
Hanna Westman (SBÄ) och Johanna Ritvadotter (V) reserverar sig till förmån för 
Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 134 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2018/1111 

Svar på medborgarförslag om staket runt hela lekparken i 
stadsparken 

INLEDNING 
Ett medborgarförslag om att ett staket runt hela lekparken i stadsparken inkom den 
24 september 2018. Förslagsställaren föreslår att ett staket sätts upp runt hela 
lekparken i Stadsparken i syfte att öka tryggheten särskilt för föräldrar med barn 
som är "rymmare". 

Beredning 
Bilaga KS 2020/128/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Reviderad Bilaga KS 2020/128/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar 
på motion 
Bilaga KS 2020/128/2, remissvar Samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2020/128/3, medborgarförslag 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 136 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

I U W ,agsbes cy,kaod e 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 135 

Justerandes sign 

wv 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2018/1112 

Svar på medborgarförslag om föräldragrupp för ensamstående i 
Sala 

INLEDNING 
Ett medborgarförslag inkom den 24 september 2018. Förslagsställaren önskar en 
föräldragrupp för ensamstående i Sala kommun. Förslagsställaren beskriver i sitt 
förslag att dessa grupper saknas inom BVC och den öppna förskolan. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/129 /1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Bilaga KS 2020/129 /2, protokollsutdrag VON§ 140, 2018-12-13 
Bilaga KS 2020/129/3, remissvar Vård och Omsorg 
Bilaga KS 2020/129/4, medborgarförslag 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 137 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 136 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2018/1127 

Svar på medborgarförslag om att upprätta en slöjd- och 
hantverkssal för allmänheten 

INLEDNING 
Ett medborgarförslag inkom den 24 september 2018. Förslagsställaren föreslår att 
en slöjd-och hantverkssal upprättas. Den ska vara tillgänglig för allmänheten på 
passande tider, där slöjd och hantverk kan bedrivas av de som saknar egna medel 
och utrymmen. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/130/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Bilaga KS 2020/130/2, remissvar Kultur och Fritid 
Bilaga KS 2020/130/3, remissvar Barn och Utbildning 
Bilaga KS 2020/130/4, medborgarförslag 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 138 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget, samt 
att uppdra till skolnämnden att utreda hur lämplig lokal kan göras tillgänglig, samt 
hur bokning av sådan ska kunna ske. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget, samt 
att uppdra till skolnämnden att utreda hur lämplig lokal kan göras tillgänglig, samt 
hur bokning av sådan ska kunna ske. 

Johanna Ritvadotter (V) avstår från att delta i beslutet. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 137 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2020/26 

Kompletteringsval 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att välja Anders Westin (C) till ersättare i Region Västmanlands samverkansgrupp 
för Kultur och Idrott, efter Per Larsson (SBÄ), 

att välja Per-Olov Rapp (S) till ersättare i Region Västmanlands samverkansgrupp 
för Barn och Unga, efter Stefan Axinge (S), 

att välja Ulrika Spårebo (S) till ledamot i Kommunala Funktionsrättsrådet, efter 
Camilla Runerås (S), samt 

att välja Bo Kihlström till ledamot i Kommunala Pensionärsrådet, efter Camilla 
Runerås (S). 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att välja Anders Westin (C) till ersättare i Region Västmanlands samverkansgrupp 
för Kultur och Idrott, efter Per Larsson (SBÄ), 

att välja Per-Olov Rapp (S) till ersättare i Region Västmanlands samverkansgrupp 
för Barn och Unga, efter Stefan Axinge (S), 

att välja Ulrika Spårebo (S) till ledamot i Kommunala Funktionsrättsrådet, efter 
Camilla Runerås (S), samt 

att välja Bo Kihlström till ledamot i Kommunala Pensionärsrådet, efter Camilla 
Runerås (S). 

Utdrag 

Region Västmanland 
De förtroendevalda 
Administrativa enheten 

Utdragsbestyrkande 
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BsALA r;i KOMMUN 

§ 138 

Justerand es sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr 2020/4 

Ärenden avgjorda med stöd av delegation 

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 26 augusti 2020 fattat 
beslut på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade 
delegationsbeslut i enlighet med Bilaga KS 2020/140/1. 

Utdragsbestyrkande 

CP 
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