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""SALA 
~ KOMMUN 

§ 157 

Just era ndes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

KF:s 
HANDLING 
NR 46 2020 

40 (43) 

Dnr 2020/1288 -- 5 

Redovisning av verkställandet av motioner och medborgarförslag 
INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade, KF § 10, 2009-01-29 att bifalla motion om 
redovisning av verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag. 
Motionärerna föreslog att kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de 
motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu inte verkställts. 

Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i bifogad redovisning. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/151/1, missiv från 
Reviderad Bilaga KS 2020/151/2 
Bilaga KS 2020 /151/2, redovisning av verkställandet av motioner och 
medborgarförslag 

Ledningsutskottets beslut 2020-09-30, § 164 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

l,L) 
Utd ragsbestyrka nde 



§ 164 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
LEDN I NGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

26 (29) 

Dnr 2020/1288 - 3 

Redovisning av verkställandet av motioner och medborgarförslag 
INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade, KF § 10, 2009-01-29 att bifalla motion om 
redovisning av verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag. 
Motionärerna föreslog att kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de 
motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu inte verkställts. 

Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i bifogad redovisning. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/151/1, missiv från 
Bilaga KS 2020 /151/2, redovisning av verkställandet av motioner och 
medborgarförslag 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 

beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

e :x p· 'L o l öo l 

Utdragsbestyrkande 



gSALA 
~ KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Administrativa enheten 

MISSIV 

Dilaga KS 2020/ 151/1 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -09- 2 2 
Diarienr 

Dpb: 

Redovisning av verkställandet av bifallna motioner och 
medborgarförslag 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

2020-09-22 

DIARIENR: 2020/1288 

MISSIV 

Kommunfullmäktige beslutade, KF § 10, 2009-01-29 att bifalla motion om redovisning av 
verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag. Motionärerna föreslog att 
kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de motioner och medborgarförslag som 
bifallits men ännu inte verkställts. 

Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i bifogad redovisning. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, 

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
redovisningen och lägga den till handlingarna 

Gunilla Pettersson 
Enhetschef administrativa enheten 



m~~~~ SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -10- 0 1 

Diarienr 

Qp_b~ 

Reviderad Bilaga KS 2020 /151/2 
1 (4) 

2020-10-01 
DIARIENR: 2020/ 1288 

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag, hösten 2020 - Reviderad 

Motioner 
Dnr Ärende Beslut Status 

2 014/307 Motion (C) om s amma n s t ä llning av politiska beslut p å lä tt KF § 28/2012 Verkställd 

(2010/228) 
svenska - PoLätt Kommunfullmäktiges samt Kultur- och fritidsnämndens 

möten sammanställs nu på en blandning av PoLätt och 
Klarspråk och publiceras på hemsidan, på samma ställe som 
ordinarie protokoll. 

Sen kommer en utvärdering göras för att se om behovet 
finns att fortsätta med andra politiska möten. 

2014/586 Motion (C) om distributionscentral för varor till kommunens KF § 211/2014 Arbete pågår 
tillagningskök Om Sala kommun önskar upprätta en distributionscentral, 

alternativt anordna ett pilotprojekt för en kommunal 
distributionscentral förutsätts en djupgående utredning för 
att säkerställa behovet och de kostnader som uppstår i 
samband med centralen. 
Kostnaden för ett pilotprojekt skulle uppgå till ca 1 miljon 
kronor vid en snabb överblick. 

2016/288 Motion (F!) att gå med i nätverk mot diskriminering och rasism KF § 28/2017 Verkställd 
Kommunen har gått med i nätverk mot diskriminering och 
rasism. 



E~~~ 

2016/1284 Motion (V) om att utreda barnfattigdom i Sala kommun KF § 49/2018 

2016/1480 Motion (S) om att se över stadens gatuskyltar KF § 95/2019 

2017/87 Motion (S) - nu satsar vi på landsbygden KF § 51/2018 

2017/575 Motion (S) om utomhusgym i Sala KF § 56/2018 

2017/1068 Motion (S) om att utreda förutsättningarna för kommunen eller KF § 42/2019 
annan aktör att starta företagshotell för våra företagare i 
kommunen 

Arbete pågår 

2 (4) 
2020-09-22 

IFO håller samman arbetet med att ta fram en handlingsplan 
mot barnfattigdom. 

Verkställd 
Kommunens Gata/Parkenhet arbetar kontinuerligt med att 
uppdatera skyltar i kommunen. Det saknas idag tid och 
resurser för att möjliggöra regelbundna och specifika 
kontroller av kommunens samtliga skyltar i dagsläget. När 
enheten stöter på skadade eller bristfälliga skyltar i det 
dagliga arbetet byts dessa ut mot nya. 

Arbete pågår 
Landsbygdsprogrammets utkast lämnat till plan & 
utveckling 

Arbete pågår 
Kultur- och fritid tillsammans med Gata Park undersöker 
kostnader och placering och återkommer i strategiskt inspel 
för att fullfölja intentionerna i motionen. 

Arbete pågår 
Näringslivskontoret har haft dialog och möte med privat 
aktör om att ev. möjliggöra företagshotell i planerad 
fastighet. Dom har också frågan med i vad gäller 
nybyggnationer att om möjligt försöka tillgodose 



E~~~ 

2017 /1319 Motion (S) om att det är dags att ta kommunfullmäktige, KF § 64/2018 
nämnder och styrelsesammanträden till nästa nivå inom 
digitalisering 

2017/1401 Motion (SD) om att inskaffa en rullstollsgunga KF § 105/2018 

2018/143 Motion (S) om att inrätta ett polismuseum KF § 38/2019 

2018/397 Motion (S) om digitala anslagstavlor KF § 94/2019 

2018/495 Motion (SO) om att levandegör Sala kommuns historia och KF § 92/2019 
kulturarv 

önskemålet. 

3 (4) 
2020-09-22 

Näringslivskontoret har avsikten att under hösten skicka ut 
en enkät vad gäller be hovsbilder i frågan till våra företag i 
kommunen. Enkät ej skickad 18/2 

Arbete pågår 
Kommunfullmäktiges presidium har gjort studiebesök hos 
kommunfullmäktige i Enköpings kommun. Vidare har en 
visning av Netpublicator Elected (Digital möteshantering 
inklusive tillgång till möteshandlingar, närvaro registrering 
och votering) genomförts. 

Arbete pågår 
Samhällsbyggnadskontoret tillsammans med 
funktionsrättsrådet arbetar med frågan. 
Arbete pågår 
Utredning för ett polismuseum är påbörjad. Kultur - och 
fritid i samarbete med polisen har tittat på de föremål som 
finns i kommunens ägo på Portvaktsgatan. En eventuell 
samlokalisering och planering av "blåljushus" kan komma att 
påverka framtida polismuseum 

Arbete pågår 
Digitala anslags- och orienteringstavlor påbörjat och avser 
områdena Fridhem, Norrmalm/Mamre, Nybo 

Arbete pågår 



m~~~~ 

Medborgarförslag 
Dnr Ärende 

2017/1534 Medborgarförslag om rondell vid Silvermyntsgatan - Berggatan 

2018/578 Medborgarförslag om att bygga lekplats vid Måns Ols 

2018/814 Medborgarförslag gällande krisberedskap - krisplan för 
vatten försörjning 

Beslut 

KF § 31/2019 

KF§ 
101/2019 

KF § 97 /2019 

Status 

Arbete pågår 
Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positivt till en 
cirkulationsplats i området. En cirkulationsplats kan 
minimera olycksrisken och då särskilt i rusningstrafik. 

4(4) 
2020-09-22 

Samhällstekniska enheten saknar medel för att investera i en 
cirkulationsplats 

Arbete pågår 
Samverkan mellan samhällsbyggnadskontoret och kultur-
och fritid 

Arbete pågår 
Fokusområden är vattenförsörjning, fysiska åtgärder och 
organisatorisk krisberedskap. 



~~~~~ 
Di la g a KS 20 20 /151/2 

1 (4) 
2020-09-22 

DIARIENR: 2020/ 1288 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -09- 2 2 
Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag, hösten 2020 

Diarienr 

Di:>_b: 
Motioner 
Dnr Ärende Beslut Status 

2014/3 07 Motion (C) om sammanst ä llning av p olitis k a beslut p å lätt KF § 28/2012 Arbete pågår 

(2010/228) 
svenska - PoLätt Kultur- och fritidsnämndens möten sammanställs nu på en 

blandning av PoLätt och Klarspråk och publiceras på 
hemsidan, på samma ställe som ordinarie protokoll. 
Kommunfullmäktiges möten är på gång under hösten. 

Sen kommer en utvärdering göras för att se om behovet 
finns att fortsätta med andra politiska möten. 

2014/586 Motion (C) om distributionscentral för varor till kommunens KF § 211/2014 Arbete pågår 
tillagningskök Om Sala kommun önskar upprätta en distributionscentral, 

alternativt anordna ett pilotprojekt för en kommunal 
distributionscentral förutsätts en djupgående utredning för 
att säkerställa behovet och de kostnader som uppstår i 
samband med centralen. 
Kostnaden för ett pilotprojekt skulle uppgå till ca 1 miljon 
kronor vid en snabb överblick. 

2016/288 Motion (F!) att gå med i nätverk mot diskriminering och rasism KF § 28/2017 Verkställd 
Kommunen har gått med i nätverk mot diskriminering och 
rasism. 



m~~h~ 

2016/1284 Motion (V) om att utreda barnfattigdom i Sala kommun KF § 49/2018 

2016/1480 Motion (S) om att se över stadens gatuskyltar KF § 95/2019 

2017/87 Motion (S) - nu satsar vi på landsbygden KF § 51/2018 

2017/575 Motion (S) om utomhusgym i Sala KF § 56/2018 

2017/1068 Motion (S) om att utreda förutsättningarna för kommunen eller KF § 42/2019 
annan aktör att starta företagshotell för våra företagare i 
kommunen 

Arbete pågår 

2 (4) 
2020-09-22 

IFO håller samman arbetet med att ta fram en handlingsplan 
mot barnfattigdom. 

Verkställd 
Kommunens Gata/Parkenhet arbetar kontinuerligt med att 
uppdatera skyltar i kommunen. Det saknas idag tid och 
resurser för att möjliggöra regelbundna och specifika 
kontroller av kommunens samtliga skyltar i dagsläget. När 
enheten stöter på skadade eller bristfälliga skyltar i det 
dagliga arbetet byts dessa ut mot nya. 

Arbete pågår 
Landsbygdsprogrammets utkast lämnat till plan & 
utveckling 

Arbete pågår 
Kultur- och fritid tillsammans med Gata Park undersöker 
kostnader och placering och återkommer i strategiskt inspel 
för att fullfölja intentionerna i motionen. 

Arbete pågår 
Näringslivskontoret har haft dialog och möte med privat 
aktör om att ev. möjliggöra företagshotell i planerad 
fastighet. Dom har också frågan med i vad gäller 
nybyggnationer att om möjligt försöka tillgodose 



m~~~ 

2017/1319 Motion (S) om att det är dags att ta kommunfullmäktige, KF § 64/2018 
nämnder och styrelsesammanträden till nästa nivå inom 
digitalisering 

2017/1401 Motion (SO) om att inskaffa en rullstollsgunga KF § 105/2018 

2018/143 Motion (S) om att inrätta ett polismuseum KF § 38/2019 

2018/397 Motion (S) om digitala anslagstavlor KF § 94/2019 

2018/495 Motion (SD) om att levandegör Sala kommuns historia och KF § 92/2019 
kulturarv 

önskemålet. 

3 (4) 

2020-09-22 

Näringslivskontoret har avsikten att under hösten skicka ut 
en enkät vad gäller behovsbilder i frågan till våra företag i 
kommunen. Enkät ej skickad 18/2 

Arbete pågår 
Kommunfullmäktiges presidium har gjort studiebesök hos 
kommunfullmäktige i Enköpings kommun. Vidare har en 
visning av Netpublicator Elected (Digital möteshantering 
inklusive tillgång till möteshandlingar, närvaro registrering 
och votering) genomförts. 

Arbete pågår 
Samhällsbyggnadskontoret tillsammans med 
funktionsrättsrådet arbetar med frågan. 
Arbete pågår 
Utredning för ett polismuseum är påbörjad. Kultur - och 
fritid i samarbete med polisen har tittat på de föremål som 
finns i kommunens ägo på Portvaktsgatan. En eventuell 
samlokalisering och planering av "blåljushus" kan komma att 
påverka framtida polismuseum 

Arbete pågår 
Digitala anslags- och orienteringstavlor påbörjat och avser 
områdena Fridhem, Norrmalm/Mamre, Nybo 

Arbete pågår 



m~'Jb~ 

Medborgarförslag 
Dnr Ärende 

2017/1534 Medborgarförslag om rondell vid Silvermyntsgatan - Berggatan 

2018/578 Medborgarförslag om att bygga lekplats vid Måns Ols 

2018/814 Medborgarförslag gällande krisberedskap - krisplan för 
vattenförsörjning 

Beslut 

KF § 31/2019 

KF§ 
101/2019 

KF § 97 /2019 

Status 

Arbete pågår 
Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positivt till en 
cirkulationsplats i området. En cirkulationsplats kan 
minimera olycksrisken och då särskilt i rusningstrafik. 

4(4) 
2020-09-22 

Samhällstekniska enheten saknar medel för att investera i en 
cirkulationsplats 

Arbete pågår 
Samverkan mellan samhällsbyggnadskontoret och kultur-
och fritid 

Arbete pågår 
Fokusområden är vattenförsörjning, fysiska åtgärder och 
organisatorisk krisberedskap. 


