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MISSIV 

MISSIV 

Missiv - Redovisning av verkställande av bifallna motioner och 
medborgarförslag 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
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.  

FÖRSLAG TILL BESLUT 

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

Bilagor: 
1 Redovisning  av verkställandet av bifallna motioner och 

medborgarförslag 

KANSLIENHETEN 
Sara Nässing 
Huvudregistrator 

Dnr 2021/268   Hid: 2021.972
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Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag, våren 2021 

Motioner 
Dnr Ärende Beslut Status 

2014/586 Motion (C) om distributionscentral för varor till kommunens 
tillagningskök 

KF § 211/2014 Verkställd, Ekonomiska anslag saknas 
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. 

2016/1284 Motion (V) om att utreda barnfattigdom i Sala kommun KF § 49/2018 Verkställd 
Handlingsplan mot barnfattigdom antagen i 
kommunstyrelsen 2021-02-03, § 16 

2017/87 Motion (S) – nu satsar vi på landsbygden KF § 51/2018 Arbete pågår 
Landsbygdsprogrammets utkast lämnat till plan & 
utveckling  

2017/575 Motion (S) om utomhusgym i Sala KF § 56/2018 Arbete pågår  
Kultur- och fritid tillsammans med Gata Park undersöker 
kostnader och placering och återkommer i strategiskt inspel 
för att fullfölja intentionerna i motionen. 
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2017/1068 Motion (S) om att utreda förutsättningarna för kommunen eller 
annan aktör att starta företagshotell för våra företagare i 
kommunen 

KF § 42/2019 Verkställd 
Sala stadshotell blir ”Foajé Business Club”. Företagshotellet 
planeras att öppna under hösten 2021. 

 

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

KF § 64/2018 Arbete pågår 
Netpublicator Elected (Digital möteshantering inklusive 
tillgång till möteshandlingar, närvaroregistrering och 
votering) implementeras under 2021. 
 
 

2017/1401 Motion (SD) om att inskaffa en rullstollsgunga 

 

KF § 105/2018 Utredning pågår 
Tekniska kontoret tillsammans med funktionsrättsrådet 
arbetar med frågan. 

Ingen godkänd produkt finns på marknaden och motionen 
anses därmed hanterad. I framtida arbete med 
tillgänglighetsanpassad lekplats tas frågan upp på nytt i 
samarbete med målgruppen.  

 
 

2018/143 Motion (S) om att inrätta ett polismuseum KF § 38/2019 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. 
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2018/396 Motion (S) Motion om att möjliggöra att ungdomsgården har 
helgöppet 

KF § 92/2020 Verkställd, Ekonomiska anslag saknas 
Kultur- och fritid ser varje år över Verksamhetsplanen för att 
genomföra verksamhetsförändringar efter behov och 
budget. I dagsläget finns inga ekonomiska förutsättningar att 
ha helgöppet. 
 

2018/397 Motion (S) om digitala anslagstavlor KF § 94/2019 Arbete pågår 
Digitala anslags- och orienteringstavlor påbörjat och avser 
områdena Fridhem, Norrmalm/Mamre, Nybo 

 

2018/495 Motion (SD) om att levandegör Sala kommuns historia och 
kulturarv 

 

KF § 92/2019 Verkställd 
Ett samarbete med Region Västmanland har på börjats 
under den digitala mötesplatsen ”Kulturarv Västmanland”. 
Genom en karta på Kulturarv Västmanland hemsida kan man 
se vilka platser man kan besöka och få information i form av 
artiklar, bilder och filmer. Om man väljer att besöka platsen 
ska det finnas en skylt med en QR-kod. QR-koden kopplas till 
Kulturarv Västmanland med information om platsen. Det 
finns redan ett antal besöksmål i Sala registrerade. Nästa 
steg är att bestämma vilka platser vi ska skylta upp med den 
grafiska profilen för Kulturarv Västmanland och Sala 
kommun. Initialt kommer tre platser att få QR-kod. 
Utvärdering och fortsatt planering för ytterligare platser för 
QR-koder kommer att ske under 2021. 

Kultur och fritid har tagit kontakt med företag för att få 
offerter på skyltar samt QR-koder. 
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2018/1466 Motion (SD) om införande av Swish vid betalning inom Sala 
kommuns verksamheter 

 

KF § 95/2020  

2018/1593 Motion (SD) om monument vid rådhuset av Sala stads grundare 

 

KF § 93/2020  

2019/280 Motion (SD) om klassisk arkitektur i centrala Sala 

 

KF § 97/2020 Arbete pågår 
Arbetsgrupp i frågan med representanter från Byggenheten 
och Plan- och utveckling under tillsättning. 

2019/947 Motion (S) om att utreda samordning av oanvända möbler för 
återanvändning 

 

KF § 99/2020  

 

 

 

Medborgarförslag 
Dnr Ärende Beslut Status 

2017/1534 Medborgarförslag om rondell vid Silvermyntsgatan – Berggatan KF § 31/2019 Verkställd, Ekonomisk anslag saknas 
Tekniska kontoret ställer sig positivt till en cirkulationsplats 
i området. En cirkulationsplats kan minimera olycksrisken 
och då särskilt i rusningstrafik. Samhällstekniska enheten 
saknar medel för att investera i en cirkulationsplats 
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2018/578 Medborgarförslag om att bygga lekplats vid Måns Ols KF § 101/2019 Arbete pågår 
Samverkan mellan Tekniska kontoret och kultur- och fritid.  

Placering och utformning behöver samplaneras med 
placering av nya servicebyggnaden. Därmed måste också 
detaljplanearbetet inväntas. 

 

2018/814 Medborgarförslag gällande krisberedskap  - krisplan för 
vattenförsörjning 

 

KF § 97/2019 Arbete pågår 
Arbete pågår med krisvattenberedskapen, bland annat har 
Mälarenergi ett pågående projekt där vi är med och det blir 
sammanställt hur mycket teknisk utrustning 
grannkommunerna har så vi kan hjälpa varandra vid 
händelse av kris. 

Vi håller även på att projekterar en överföringsledning 
(reservvatten) till Ransta som ev. kan komma att fungera åt 
båda hållen och leverera ett nödvatten åt Sala från Ransta 
vid behov. 
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