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Plats och tid Ekebyskolans aula, kl. 19.00-20.10 

Närvarande Se sidan 2 

Utses att justera Lotta Holmér (S)                         Ragge Jagero (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens förvaltning torsdagen den 28 februari, kl 10.15. 

Underskrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 15-31 

  
Virve Svedlund  

 Ordförande 
  

  
Tommy Johansson (S)  

 Justerande 
  

  
Lotta Holmér (S)                         Ragge Jagero (SD)  
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Närvarolista 
Beslutande 
Ledamöter 

Lars Alderfors (FP) 
Emil Andersson (S) 
Annica Aspenbom (FP) 
Eva Axelsson (KD) 
Karl-Axel Ekebom (S) 
Christer Eriksson (C) 
Gustaf Eriksson (C) 
Jan-Olov Eriksson (M) 
Monica Fahrman (MP) 
Dick Forsberg (S) 
Mathias Goldkuhl (M) 
Lotta Holmér (S) 
Ragge Jagero (SD) 
Bengt Jansson (S) 
Tomas Jansson (S) 
Michael PB Johansson (M) 
Tommy Johansson (S) 
Karin Karlsson (S) 
Bo Kihlström (S) 
Emil Klingström (M) 
Amanda Lindblad (S) 
Bo Lindholm (SD) 
Peter Molin (M) 
Åsa Nilsson (S) 
Joachim Nordlund (V) 
Håkan Pettersson (KD) 
Maila Pettersson (C) 
Per-Olov Rapp (S) 
Eva Stenberg (S) 
Gunnel Söderström (V) 
Maria Thunberg (M) 
Anders Westin (C) 
Mårten Öhrström (C) 
Andreas Weiborn (M) 

Tjänstgörande ersättare Kerstin Larsson (C) 
Sven-Olof Pettersson (C) 
Anna Gillerblad (C) 
Ulrika Spårebo (S) 
Eva Törnblom (S) 
Peter Kraft (MP) 

Närvarande ersättare Allan Westin (M) 
Pernilla Johansson (M) 
Lars-Johan Hylander (M) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Thomas Calissendorff (S) 
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Kristina Nyberg (S) 
Alf Ekebom (S) 
Johanna Ritvadotter (V) 
Beatrice Woldert (MP) 

Närvarande representanter   

Övriga deltagare Kerstin Olla Stahre, t f kommunchef 
Virve Svedlund, kommunjurist 
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Dnr  

§ 15 Anmälningsärende 
Följande ärende anmäls: 

Revisionsrapport – Styrning av fritidshemmens verksamhet och ekonomi. 

________ 
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Dnr 2013.49 

§ 16 Avsägelse 

INLEDNING 
Alexandra Gustafsson (S) begär i skrivelse inkommen den 30 januari 2013 om 
befrielse från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i 
beredningen för samhällsbyggnad och hållbar utveckling samt ombuds ersättare i 
Sala Heby Energi AB. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Alexandra Gustafsson (S) befrielse från ovan nämnda uppdrag, 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 
länsstyrelsen 
valberedningen 
Alexandra Gustafsson 
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Dnr 2013.49 

§ 17 Avsägelse 

INLEDNING 
Mathias Goldkuhl (M) begär i skrivelse inkommen den 25 februari 2013 om 
befrielse från uppdraget som ersättare i bildnings- och lärandenämnden. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Mathias Goldkuhl (M) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 
bildnings- och lärandenämnden 
valberedningen 
Mathias Goldkuhl 
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Dnr 2013.49 

§ 18 Avsägelse 

INLEDNING 
Åke Hedvall (S) begär i skrivelse inkommen den 28 januari 2013 om befrielse från 
uppdraget som suppleant i styrelsen för Sala Heby Energi AB, från ordinarie 
bolagsstämma 2013. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Åke Hedvall (S) befrielse från ovanstående uppdrag från ordinarie 
bolagsstämma 2013, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 
Sala Heby Energi AB 
valberedningen 
Åke Hedvall 
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Dnr 2012.111        KH nr 10 

§ 19 Medborgarförslag om ungdomsgård i Ransta 

INLEDNING 
Mikael Jonsson har den 10 maj 2012 inkommit med rubricerade medborgar- 
förslag. Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att Ranstas ungdomar  
behöver en ungdomsgård, placerad i Ransta Nästas bygdegård. Förslagsställaren 
beskriver de utmaningar som föreningen står inför, hur aktiviteter ska kunna skapas 
i ändamålsenliga utrymmen för ungdomarna och hur det ska hanteras då lokalen för 
detta kräver renovering för att inte förfalla. Bland annat krävs isolering och lagning 
av lokalens vindsutrymme. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/24/1, motionssvar 2013-01-14 från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/24/2,  KU § 40 med yttrande.  
Bilaga KS 2013/24/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 25. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-02-07, § 44. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 
medborgarkontoret, kultur- och fritidsenheten 
förslagsställaren 
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Dnr 2012.408       KH nr 11 

§ 20 Avgifter för medboende i enlighet med parboendegaranti samt av-
gift för tillfälligt boende i Motivationsboende 

INLEDNING 
Förslag till nya avgifter inför 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/13/1, VON § 143 med yttrande. 
Bilaga KS 2013/13/2, avgifter. 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 11. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-02-07, § 32. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att fastställa avgifterna för medboende i enlighet med parboendegaranti, att gälla 
från och med den 2013-03-01,  

att fastställa avgift för tillfälligt boende i Motivationsboende till 165 kr/dygn, att 
gälla från och med den 2013-03-01, samt 

att delegera till vård- och omsorgsnämnden att besluta om årligt omräkning i 
relation till den förändring av prisbasbeloppet som sker. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 
vård- och omsorgsnämnden 
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Dnr 2010.60        KH nr 12 

§ 21 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna 
Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15; yttrande till Länsstyrelsen 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige antog detaljplanen för kvarteret Rådmannen 2012-10-29, § 
112. Därefter har Länsstyrelsen beslutat 2012-11-21, enligt 12 kap 2 § ÄPBÖ, att ta 
upp kommunens beslut att anta detaljplanen för kvarteret Rådmannen till prövning. 

Länsstyrelsen har efter intern prövning kommit fram till att nämnda detaljplan 
kommer att bli föremål för ett beslut om upphävande. Det är omständigheter kring 
fastigheten Rådmannen 6 som motiverat det kommande beslutet. Möjlighet finns att 
avgränsa upphävandet till del av den antagna detaljplanen, det vill säga den del som 
omfattar Rådmannen 6 enligt 12 kap 3 § PBL. Det enda alternativet till detta är att 
detaljplanen upphävs i sin helhet. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/29/1, meddelande 2013-01-22  från Länsstyrelsen, förfrågan angå-
ende förfarande vid upphävande av detaljplan för kvarteret Rådmannen. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-02-07, § 33. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att meddela Länsstyrelsen i Västmanland att Sala kommun står fast vid beslutet i 
kommunfullmäktige 2012-10-29,  
att anta detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna 
Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15, Sala kommun, samt yrkar 
avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Christer Eriksson (C), Peter Molin (M), Lars Alderfors (FP); Ragge Jagero (SD) och 
Monica Fahrman (FP) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps (S) yrkande. 

Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag,  
att i yttrande till Länsstyrelsen meddela att Sala kommun godkänner att detalj-
planen kan upphävas till den del som omfattar Rådmannen 6 enligt 12 kap 3 § PBL, 
och yrkar avslag på Per-Olov Rapps (S) yrkande. 

Joachim Nordlund (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Per-Olov Rapps 
(S) yrkande och finner Per-Olov Rapps (S) yrkande bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att meddela Länsstyrelsen i Västmanland att Sala kommun står fast vid beslutet i 
kommunfullmäktige 2012-10-29,  
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forts KF § 21 
att anta detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna 
Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15, Sala kommun. 

Reservationer 
Gunnel Söderström (V) och Joachim Nordlund (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för kommunstyrelsens förslag. 

________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 
länsstyrelsen 
samhällsbyggnadskontoret, planenheten 
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Dnr 2012.191        KH nr 13 

§ 22 Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt 
kunskapscentrum 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C) och Gustaf Eriksson (C) har den 24 juli 
2012 inkommit med rubricerade motion. Motionärerna föreslår att 
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i samarbete med bildnings- 
och lärandenämnden samt andra lämpliga externa aktörer ta fram en plan för hur 
Ösby Naturbruksgymnasium ska kunna utvecklas till ett Grönt kompetens-centrum, 
där långsiktig hållbar utveckling är ledstjärnan. 
 
Beredning 
Bilaga KS 2013/19/1, motionssvar 2013-01-14 från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/19/2, BLN § 29 yttrande. 
Bilaga KS 2013/19/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 20. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-02-07, § 39. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S), Christer Eriksson (C), Gunnel Söderström (V), Joachim Nordlund 
(V) och Peter Kraft (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bifalla motionen. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 
bildnings- och lärandenämnden 
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Dnr 2012.41        KH nr 14 

§ 23 Motion om politiska ungdomsförbunds möjligheter att verka på 
Sala kommuns gymnasieskolor 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M), Emil Klingström (M) och Mathias Goldkuhl (M) har den 20 
februari 2012 inkommit med rubricerade motion. Motionärerna föreslår att kom-
munfullmäktige beslutar att tillåta att politiska ungdomsförbund att fritt verka på 
Sala kommuns gymnasieskolor. 
 
Beredning 
Bilaga KS 2013/20/1, motionssvar 2013-01-14 från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/20/2, UAN § 36 yttrande. 
Bilaga KS 2013/20/3, demokratiberedningen yttrande. 
Bilaga KS 2013/20/4, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 21. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-02-07, § 40. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S), Andreas Weiborn (M) och Mathias Goldkuhl (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bildnings- och lärandenämnden tar fram en strategi och handlingsplan för de 
politiska partiernas deltagande i skolan,  
 
att de politiska ungdomsförbunden får möjlighet att delta i framtagandet av 
strategin, samt 
 
att därmed anse motionen besvarad. 
 
________ 
 
 

 

 
 

 

Utdrag 
bildnings- och lärandenämnden 
demokratiberedningen 
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Dnr 2012.188        KH nr 15 

§ 24 Motion om att förbättra förutsättningarna för bredband genom 
samordning 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) har den 19 juli 2012 inkommit  
med rubricerade motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur förutsättningarna för bred-
bandsutbyggnad kan förbättras genom samordning av utbyggnad av bredband med 
annan infrastruktur för bland annat vatten, avlopp, fjärrvärme, gator och vägar. 
 
Beredning 
Bilaga KS 2013/21/1, TFU § 15 yttrande. 
Bilaga KS 2013/21/2, motion. 
Bilaga KS 2013/21/3, motionssvar 2013-01-18 från kommunstyrelsens ordförande. 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 22. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-02-07, § 41. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) och Christer Gustafsson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för samordning av 
nedläggning av bredband och annan infrastrukturutbyggande, samt 
 
att därmed anse motionen bifallen. 
 
________ 
 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 
tekniska kontoret 
medborgarkontoret, IT-enheten 
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Dnr 2011.289        KH nr 16 

§ 25 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal 
digital agenda 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström (C), Anders Westin 
(C), Gustaf Eriksson (C), Mikael Jonsson (C), Maila Pettersson (C), Hans Johansson 
(C), Christer Gustafsson (C) och Kerstin Larsson (C) inkom den 22 november 2011 
med rubricerade motion om framtagande av en kommunal bredbandsstrategi. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/22/1, motion. 
Bilaga KS 2013/22/2, motionssvar 2013-01-17 från kommunstyrelsens ordförande. 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 23. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-02-07, § 42. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) och Christer Eriksson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att uppdra till kommunstyrelsen/medborgarkontoret att ta fram en kommunal 
bredbandsstrategi för fastställande av kommunfullmäktige senast 2013-06-30, samt 
 
att därmed anse motionen bifallen. 

________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 
medborgarkontoret, IT-enheten 
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Dnr 2012.331        KH nr 17 

§ 26 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland 

INLEDNING 
Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson (M), Pernilla Johansson (M), Allan Westin (M), 
Andreas Weiborn (M), Michael PB Johansson (M) och Matthias Goldkuhl (M) inkom 
den 29 oktober med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun ska 
stödja organisationen Ung Företagsamhet med 2 kronor per kommuninvånare. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/23/1, yttrande 2012-11-06 från kommunchefen. 
Bilaga KS 2013/23/2, motion. 
Bilaga KS 2013/23/3, motionssvar 2013-01-15 från kommunstyrelsens ordförande. 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 24. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-02-07, § 43. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att ställa sig positiv till Ung Företagsamhet och projektet Krafttaget, 

att anvisa två kronor per invånare, ca 43.000 kronor, för år 2013 för att stödja 

organisationen Ung Företagsamhet, 

att kostnaden år 2013 täcks ur eget kapital, 

att finansiering för åren 2014-2015 behandlas i Strategisk Plan 2014-2016, 

samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

________ 
 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 
ekonomikontoret 
kommunchefen 
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Dnr 2013.32 

§ 27 Interpellation från Andreas Weiborn (M) angående överens-
kommelse mellan Sala kommun och landstinget Västmanland 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 28 januari 2013 att 
ovanstående interpellation fick ställas till kommunstyrelsens ordförande Per-Olov 
Rapp (S). 

Per-Olov Rapp (S) besvarar interpellationen. 

________ 
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§ 28 Kompletteringsval 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att välja ombud och ombuds ersättare i Sala Heby Energi AB för tiden fr o m 
ordinarie bolagsstämma 2013 till ordinarie bolagsstämma 2014, 

ombud: Per-Olov Rapp (S), ombuds ersättare: Ulrika Spårebo (S), 

att välja fem ledamöter och fem personliga suppleanter i styrelsen för Sala Heby 
Energi AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2013 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2014: 

ledamöter  personliga suppleanter 

Holger Andersson (S) Bengt Juthberg (S) 

Erik Åberg (MP Lotta Nilsson (S) 

Jan Eriksson (V) Ingvar Hedvall (S) 

Christer Eriksson (C) Elisabet Pettersson (C) 

Johan Widén (M) Jan-Olov Eriksson (M) 

att till ordförande välja Erik Åberg (MP), 

att välja ombud och ombuds ersättare i Salabostäder AB för tiden fr o m ordinarie 
bolagsstämma 2013 till ordinarie bolagsstämma 2014, 

ombud: Per-Olov Rapp (S), ombuds ersättare: Ulrika Spårebo (S), 

att välja fem ledamöter och två av tre suppleanter i styrelsen för Salabostäder AB för 
tiden från ordinarie bolagsstämma 2013 till och med ordinarie bolagsstämma 2014: 

ledamöter  suppleanter 

Glenn Andersson (S) Magnus Eriksson (SBÄ) 

Kristina Nyberg (S) Mårten Öhrström (C) 

Peter Kraft (MP) 

Carola Gunnarsson (C) 

Hans Eljansbo (M) 

att till ordförande välja Glenn Andersson (S) och till vice ordförande välja Kristina 
Nyberg (S), 

att välja ombud och ombuds ersättare i Sala Silvergruva AB för tiden fr o m ordinarie 
bolagsstämma 2013 till ordinarie bolagsstämma 2014, 

ombud: Per-Olov Rapp (S), ombuds ersättare: Ulrika Spårebo (S), 

att välja två ledamöter och en suppleant i styrelsen för Sala Silvergruva AB för tiden 
från ordinarie bolagsstämma 2013 till och med ordinarie bolagsstämma 2014: 
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forts KF § 28 

ledamöter  suppleant 

Lena Hjelm-Wallén Andreas Jägvald Mallsten 

Hanna Westman  

att nominera Caroline Drabe till ledamot i styrelsen för Sala Silvergruva AB för tiden 
från ordinarie bolagsstämma 2013 till och med ordinarie bolagsstämma 2014, 

att välja Lena Hjelm-Wallén till ordförande. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 
Sala Heby Energi AB 
Salabostäder AB 
Sala Silvergruva AB 
de valda 
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Dnr 2013.52 

§ 29 Interpellation angående medinflytande för pensionärer och 
funktionshindrade 

INLEDNING 
Peter Molin (M) hemställer om att få ställa rubricerade interpellation till 
kommunalrådet Per-Olov Rapp (S). 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen besvaras den 29 april. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 
bevakning 
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Dnr  

§ 30 Inkomna medborgarförslag 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att hänskjuta följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: 

Medborgarförslag om skyltning till järnvägs/busstationen i Sala. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Ann-Christin Salomonsson. 

Medborgarförslag om cykelväg till Ryttargården, SORF. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Anna-Lena Bergdahl, Cecilia Jareholm, Berit 
Lundqvist och Anna Andersson. Namnunderskrifter från 120 personer stöder 
förslaget. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 
kommunstyrelsen 
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§ 31 Inkomna motioner 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att hänskjuta följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

Motion om stadsodling i Sala. 
Motionen är underskriven av Monica Fahrman (FP). 

Motion angående den framtida Kaplanen. 
Motionen är underskriven av Peter Molin (M), Christer Eriksson (C), Eva Axelsson 
(KD) och Lars Alderfors (FP). 

Motion om att införskaffa hjärtstartare till taxi. 
Motionen är underskriven av Monica Fahrman (FP). 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 
kommunstyrelsen 
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