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SALA 
KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Lars Al derfors (FP), ej § 38 
Bror-ErikAnderssan (SBÄ), kl19.00-20-20, § 32-39 
Emil Andersson (S) 
Marcus Andersson (SBÄ) 
Annica Aspenbom (FP) 
Eva Axelsson (KD), ej § 38 
Karl-Axel Ekebom (S), ej § 38 
Christer Eriksson (C), kl19.00-20.20, § 32-37, 39 
Gustaf Eriksson (C), ej § 38 
Ian-OlofEriksson (M), ej§ 38 
Magnus Eriksson (SBÄ), ej§ 38 
Monica Fahrman (MP), ej § 38 
Dick Forsberg (S), ej§ 38 
Mathias Goldkuhl (M), ej § 38 
Carola Gunnarsson (C), ej § 38 
Christer Gustafsson (C), ej § 38 
Lotta Holmer (S) 
Ragge jagera (SD), ej § 38 
Bengt Jansson (S), ej§ 38 
Tomas j ansson (S), ej § 38 
Michael PB Johansson (M), ej§ 38 
Tommy Johansson (S) 
Karin Karlsson (S), ej§ 38 
Bo Kihlström (S), ej § 38 
Emil Klingström (M) 
Amanda Lindblad (S), ej § 38 
Peter Molin (M), ej § 38 
Fia Nilsson (S) 
Asa Nilsson (S), ej§ 38 
Joachim Nordlund (V), ej§ 38, ej§ 42 
Håkan Pettersson (KD), ej § 38 
Maila Pettersson (C), ej § 38 
Per-Olov Rapp (S), ej § 38 
Ulrika Spåreho (S), ej § 38 
Eva Stenberg (S), ej § 38 
Gunnel Söderström (V), ej § 38 
Maria Thunberg (M), ej § 38 
Anders Westin (C), ej§ 38 
Erik Åberg (MP), ej § 38, ej § 68 p g a jäv 
Mårten Öhrström (C), ej § 38 
Andreas Weiborn (M), ej§ 38 

Kerstin Larsson (C), ej § 38 
Sven-Olof Pettersson (C),§ 40-75 

Utdragsbestyrkande 
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Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

Peter Östlund (SBÄ) 

Allan Westin (M) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Pernilla Johansson (M) 
Lars-johan Hylander (M) 
Anna Gillerblad (C) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Agneta Sonnebo Ö gren [FP) 
Rolf Nordström [KD) 
Thomas Calissendorff (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Alf Ekebom (S) 
johanna Ritvadatter (V) 
Peter Kradt [MP) 

Silvana Enelo Jansson, chef Medborgarkontoret 
Virve Svedlund, kommunjurist 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 
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§ 66 
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§ 69 
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Avsägelse 

Anmälan 

Anmälan. 

Bokslut för Sala kommun 2012 
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..................... 12 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelse/nämnder 

Ansökan om tilläggsanslagfrån bildnings- och lärandenämnden ..................................................... 13 
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Medborgarförslag ~gör min skolgård bättre .. . .............. 15 

Medborgarförslag om tilläggsanslag till skolförvaltningen för att kunna driva vidare 7-9 skolorna i 

Västerfärnebo och Sala stad ......................... . ................................................ 16 

Medborgarförslag om hur pengarna som destinerats till hög stadieskolorna egentligen använts .............. 17 

Medborgarförslag om skyltning till järnväg/busstation i Sala ........................................................................ 18 

Medborgarförslag om välkomstskylt till Mö klinta socken ......... 19 

Medborgarförslag om bandyplan i Sa!a ...................... . .. ..... 20 

Medborgarförslag om cykelväg till Ryttargårde n, SORF ................................................................................ 21 

Policy gältande socker i förskola, skola, fritids och annan pedagogisk verksamhet 

Förslag till ny taxa för externa lunchgäster inom kostenhetens verksamheter 

.... 22 

....... 23 

Färdtjänsttaxa för Sala kommun ................................................................................................................... 24 

Sara kommuns ägartillskott till Sala Silvergruva AB {SSAB) ................................................... .. .............. 25 

Förvärv av stationsfastigheten Sala Kristina 3:5 ........................................................................................... 26 

Motion om servering av alkoholhaltig dryck på äldreboenden .................................................................... 27 

Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokument-hantering för den politiska organisationen i 
Sala kommun....................... ........................................ . .................................................. 28 

Motion om att utvidga felanmälan till och från medborgarna ........................................... . .................... 29 

Motion om att låta medborgare ställa frågor till kommunfullmäktige via ch att. ............... 30 

Motion om att ta fram en webbstrategi för Sala kommun ....................................................................... 31 

Motion om ledamots~ och motionsregister .............................................................................. .. .... 32 

Motion om att Sala kommun uppmanas att underteckna deklara-tionen för jämställdhet mellan kvinnor och 

män (CEMRs jäm-ställdhetsdeklaration) ..................... . ......................................................................... 33 

Motion om att införskaffa hjärtstartare till taxi .............................................................................................. 34 

Motion om omprioritering av snöröjningen i Sala kommun ......................... .. . ....................................... 35 

Motion om stadsodling i Sala ............................................................................................................ ~ 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år ............................................................ .. ... 37 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett år .......................................................... 38 

Sammanställning över bifallna motioner och medborgarförslag som ska verkställas .................. . .......... 39 

Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15; förnyat 
yttrande till Länsstyrel-sen. . ................................................................. 40 

Avgifter enligt Alkohollagen (2010:1622) samt Tobakstagen (1193:581) ............................... " ....................... 41 

Reverslån Sa!a-Heby Energi AB (SHEAB) .. .................................................. 42 

Svar på interpellation från Peter Molin (M) om medinflytande för pensionärer och funktionshindrade ....... 43 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

§ 70 

§ 71 

§72 

§ 73 

§ 74 

Kompletteringsval 

Inkomna motioner .. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

.44 

.45 

Inkommet medborgarförslag ................................................................................................... 46 

Fråga till demokratiberedningens ordförande Bengt Jansson (S) angående dialog om ungdomsråd 

Interpellation till kommunalrådet Per-Olov Rapp (S) angående sjukhus i Sala. 

.47 

.48 

§ 75 Interpellation till ordföranden i bildnings- och lärandenämnden angående mobbing och näthat i Salas 

gymnasieskolor.. ..................................... ................ . ................................................. 49 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 32 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan justera föredragningslistan på så 
sätt att ärende nummer 16, "Ansökan om tilläggsanslag från bildnings- och 
lärandenämnd en", kan behandlas efter ärende nummer 5, "Revisionsberättelse och 
fråga om ansvarsfrihet för styrelse/nämnder. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att justera föredragningslistan på så sätt att ärende nummer 16, "Ansökan om 
tilläggsanslag från bildnings- och lärandenämnden", behandlas efter ärende 
nummer 5, "Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelse/nämnder. 

Utdrag 

Utdragsbestyrkande 

6 (49) 



SALA 
KOMMUN 

§ 33 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Följande ärenden anmäls: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

statistikrapport jml16 kap 6 h§ SoL, samt 28 f och 28 g§ LSS, gällande ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoLsamt 9 § LSS, 

D nr 

Revisionsrapport- Kosthållning inom kommunens verksamheter, 

Revisionsberättelse för år 2012; Norra Västmanlands samordningsförbund, 

Socialstyrelsens publikation; Kartläggning av skyddade boenden i Sverige, 

Länsstyrelsens protokoll2013-03-05. Länsstyrelsen har utsett Ulrika Spåreho (S) till 
ny ledamot i kommunfullmäktige till och med den 31 oktober 2014 efter Alexandra 
Gustafsson (S), 

Länsstyrelsens protokoll 2013-03-05. Länsstyrelsen har utsett Susan Ali (S) till ny 
ersättare i kommunfullmäktige till och med den 31 oktober 2014 efter Ulrika 
Spåreho (S). 

Utdrag 

Utdragsbestyrkande 

7 (49) 



§ 34 

Justerandes sign 

Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2013.49 

Pernilla Johansson (M) begär i skrivelse inkommen den 25 april 2013 om befrielse 
från uppdragen som ersättare i bildnings- och lärandenämn den, ersättare i 
demokratiberedningen och som ledamot, tillika vice ordförande i jävsnämnden. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Peruilla Johansson (M) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

valberedningen 
bildnings- och lärandenämnden 
demokratiberedningen 
jävsnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 35 

Justerandes sign 

Anmälan 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Västmanlands tingsrätt gör en anmälan om val av ny nämndeman efter Kenth 
Andersson (S) t o m 2014-12-31. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

valberedningen 

Utdragsbestyrka n de 

9 (49) 

D nr 



§ 36 

Justerandes sign 

Anmälan 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dn r 

Västmanlands tingsrätt gör en anmälan om val av ny nämndeman till och med 2014-
12-31efter Charlotte Tsouplaki (V). 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

valberedningen 

Utdragsbestyrkande 

10 (49) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 37 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Bokslut för Sala kommun 2012 

Beredning 

Bilaga KS 2013/75/1, årsredovisning 2012. 
Bilaga KS 2013/75/2, indikatorsammanställning. 

Dnr 2013.151 

Bilaga KS 2013/75/3, begäran om tilläggsbudget i 2013 års driftanslag. 
Bilaga KS 2013/75/4 begäran om tilläggsanslag investeringar från 2012 till2013. 
Bilaga KS 2013/75/5, nämndernas protokoll. 
Bilaga KS 2013/75/6, nämndernas/förvaltningarnas internkontroll2012. 
Bilaga KS 2013/75/7, bolagens årsredovisningar. 
Bilaga KS 2013/75/8, utdelat/visat material bokslutsberedningen Bokslut 2012. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 78. 
Bilaga KS 2013/75/9, socialdemokraternas förslag till Bokslut 2012. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 83. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) och Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag 
att godkänna de i bokslutet vidtagna bokslutsåtgärderna, 
att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, 
att fastställa tilläggsbudget för 2013 års driftanslag med 1.598 tkr, 
att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för 2013-2015, i 
enlighet med Bilaga KS 2013/75/9. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna de i bokslutet vidtagna bokslutsåtgärderna, 

att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, 

att fastställa tilläggsbudget för 2013 års driftanslag med 1.598 tkr, 

att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget 2013-2015, i 
enlighet med Bilaga KS 2013/75/9. 

Utdrag 

styrelse och nämnder 
kommunala bolag 
ekonomikontoret 
medborgarkontoret 
tekniska kontoret 
samhällsbyggnadskontoret 
personalkontoret 
räddningstjänsten 

Utdragsbestyrka n de 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 38 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 
styrelse/nämnder 

INLEDNING 

Dnr 2013.144 

Sven-Erik Carlsson (C), sammankallande i revisionen, föredrar revisions
berättelsen. 

Beredning 
Revisionsberättelse för 2012. 
Revisorernas redogörelse för 2012. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna kommunens årsredovisning och lägga den till handlingarna, 

iill;, med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja samtliga nämnder och styrelsen 
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för 2012. 

l beslutet om ansvarsfrihet deltar endast de förtroendevalda som ej haft förtroende
uppdrag i styrelse j nämnder, dvs Bror-ErikAnderssan (SBÄ), Emil Andersson (S), 
Marcus Andersson (SBÄ), Annica Aspenbom (FP), Lotta Holmer (S), Tommy 
Johansson (S), Emil Klingström (M), Pia Nilsson (S) och Peter Östlund (SBÄ). 

Utdrag 

styrelse/nämnder 
revisionen 

Utdragsbestyrkande 

12 {49) 



SALA 
KOMMUN 

§ 39 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2013.23 KH nr 29 

Ansökan om tilläggsanslag från bildnings- och lärandenämnden 

INLEDNING 
Bildnings- och lärandenämnden ansöker om tilläggsanslag för 2013 med 1,9 mkr. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/107/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning. 
Bilaga KS 2013/107/2, BLN § 30 beslut med underlag. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 84. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att till bildnings- och lärandenämnden för 2013 anslå 2,5 mkr, att täckas av eget 
kapitaL 

Carola Gunnarsson (C), Marcus Andersson (SBÄ), Erik Åberg (MP), Gunnel 
Söderström (V), Joachim Nordlund (V), Monica Fahrman (MP), Lars Alderfors (FP), 
Eva Stenberg (S), Eva Axelsson (KD), Peter Molin (M) och Ragge jagera (SD) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps (S) yrkande. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till bildnings- och lärandenämnden för 2013 anslå 2,5 mkr, att täckas av eget 
kapitaL 

Utdrag 

bildnings- och lärandenämnden 
ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§40 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Ordföranden frågar om ärendet "Reverslån Sala-Heby Energi AB" får tas upp på 
föredragningslistan trots att det inte har kungjorts. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga till ärendet "Reverslån Sala-Heby Energi AB" på föredragningslistan. 

Beslutet är enhälligt. 

Utdrag 

Utdragsbestyrkande 

14 {49) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 41 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2013.341 

Medborgarförslag -gör min skolgård bättre 

INLEDNING 

KH nr 19 

My Lindström har den 7 november 2012 inkommit med rubricerade medborgar
förslag. Förslagsställaren vill att Lärkbacksskolans skolgård ska bli bättre. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/60/1, svar 2013-02-12 från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/60/2, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2013-03-12, §59. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 99. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Utdrag 

förslagsställaren 
skolförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 

15 (49) 



SALA 
KOMMUN 

§ 42 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2012.54 KH nr 20 

Medborgarförslag om tilläggsanslag till skolförvaltningen för att 
kunna driva vidare 7-9 skolorna i Västerfärnebo och Sala stad 

INLEDNING 
Anitha Barrsäter, Monica och Hans Hjalmarsson, lngmari Ekman, Johnny och Camilla 
Örnberg samt Beatrice Björkskog har 2012-03-12 inkommit med rubricerat med
borgarförslag. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/87/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2013/87/2, yttrande från skolnämnden § 32. 
Bilaga KS 2013/87/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 90. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 100. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå medborgarförslaget. 

Joachim Nordlund (V) deltar inte i beslutet. 

Utdrag 

förslagsställaren 
bildnings- och lärandenämnden 

Utdragsbestyrkande 

16 (49) 



§43 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2012.69 KH nr 21 

Medborgarförslag om hur pengarna som destinerats till hög
stadieskolorna egentligen använts 

INLEDNING 

Anitha Barrsäter, Monica Hjalmarsson, Marie-Sophie Berntröm, Annica Törnros, 
Beatrice Björkskog, Nina och Patrik Wisell samt Ingmari Ekman har 2012-03-26 
inkommit med rubricerat medborgarförslag. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2013/96/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2013/96/2, information från skolförvaltningen. 
Bilaga KS 2013/96/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottet s beslut 2013-04-02, § 91. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 101. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

förslagsställaren 
skolförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 

17 (49) 



SALA 
KOMMUN 

§44 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2013.71 KH nr 22 

Medborgarförslag om skyltning till järnväg/busstation i Sala 

INLEDNING 
Ann-Christio Salomonsson har 2013-02-08 inkommit med rubricerat med
borgarförslag. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/88/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2013/88/2, yttrande från tekniska kontoret. 
Bilaga KS 2013/88/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 92. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 102. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

förslagsställaren 
tekniska kontoret 

Utdragsbestyrkande 

18 (49) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 45 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2012.358 

Medborgarförslag om välkomstskylt till Möklinta socken 

KH nr 23 

INLEDNING 

Anneli Ohlson har 2012-11-19 inkommit med rubricerat medborgarförslag. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/89/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2013/89/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, 
informationsenheten. 
Bilaga KS 2013/89/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 93. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 103. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Utdrag 

förslagsställaren 
medborgarkontoret, informationsenheten 

Utdragsbestyrkande 

19 (49) 



§46 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Medborgarförslag om bandyplan i Sala 

INLEDNING 

D nr 2013.33 

Olle Nilsson har 2013-01-17 inkommit med rubricerat medborgarförslag. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/90/1, svar på medborgarförslag. 

KH nr 24 

Bilaga KS 2013/90/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur och fritid. 
Bilaga KS 2013/90/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 94. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 104. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

förslagsställaren 
kultur- och fritidskontoret 

Utdragsbestyrkande 

20 (49) 



§47 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2013.94 

Medborgarförslag om cykelväg till Ryttargården, SORF 

INLEDNING 

KH nr 25 

Styrelsen för salaortens ryttarförening har 2013-02-18 inkommit med rubricerat 
medborgarförslag. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2013/91/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2013/91/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret. 
Bilaga KS 2013/91/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 95. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 105. 

Yrkande 
Andreas Weiborn (M) yrkar 
att överlämna ärendet till budgetberedningen, samt 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Andreas 
Weiborns (M) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att överlämna ärendet till budgetberedningen, samt 

att därmed anse medborgarförslaget bifallet. 

Utdrag 

förslagsställarna 
tekniska kontoret 

Utdragsbestyrkande 

21 (49) 



SAlA 
KOMMUN 

§48 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2011.301 

Policy gällande socker i förskola, skola, fritids och annan 
pedagogisk verksamhet 

INLEDNING 

KH nr 26 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-16, § 129, att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för omarbetning av hänsynstaganden till de olika konsekvens
erna av minskat socker- och fettintag för barn och ungdomar i olika åldrar. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/68/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret. 
Bilaga KS 2013/68/2, reviderad policy. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 71. 
Bilaga KS 2013/68/3, inkommen skrivelse från Ellinor Samuelsson. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 72. 

Yrkanden 
Magnus Eriksson (SBÄ) yrkar 
avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Ulrika Spåreho (S) och Erik Åberg (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Magnus 
Erikssons (SBÄ) avslagsyrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta reviderad Policy gällande sockerintag i förskola, skola, fritids och annan 
pedagogisk verksamhet, Bilaga KS 2013/68/2. 

Utdrag 

tekniska kontoret 

Utdragsbestyrkande 

22 (49) 



§49 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2011.181 KH nr 27 

Förslag till ny taxa för externa lunchgäster inom kostenhetens 
verksamheter 

INLEDNING 
För att kunna erbjuda externa lunchgäster i kostenhetens restauranger behöver 
ett portionspris fastställas. Ny taxa för externa lunchgäster inom kostenhetens 
restauranger föreslås bli 70 kronor inklusive 12 o/o moms (62, 50 kronor exklusive 
moms). 

Beredning 
Bilaga KS 2013/69/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 72. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 73. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

.iill, i enlighet med förvaltningens förslag Bilaga KS 2013/69/1, anta ny taxa för 
externa lunchgäster i kostenhetens restauranger, innebärande priset 70 kronor 
per portion inklusive 12 o/o moms, att gälla från och med 2013-07-01. 

Utdrag 

tekniska kontoret 

Utdragsbestyrkande 

23 (49) 



SALA 
KOMMUN 

§so 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Färdtjänsttaxa för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2013.154 KH nr 28 

Sala kommuns färdtjänsttaxa har VL:s busstaxa för kollektivtrafik som utgångs
punkt. Avgiften för färdtjänst beräknas utifrån enkelresa i kollektivtrafiken med en 
koefficient på 1,5 där lägsta avgift idag är 30 kronor. Avgiften för medresenär beräk
nas utifrån enkelresa i kollektivtrafiken med en koefficient på 3. 

Från och med 2013-04-01 ändrar VL sin busstaxa till ny zonstruktur för Västman
land, där hela Sala kommun blir en zon, Silverlinjen undantagen. Med anledning av 
detta har en översyn gjorts av kommunens färdtjänsttaxa. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/72/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, enheten för 
planering och utveckling. 
Bilaga KS 2013/72/2, färdtjänsttaxa. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 77. 
Reviderad Bilaga KS 2013/72/1. 
Reviderad Bilaga KS 2013/72/2. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 74. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

;ill:, i enlighet med förvaltningens förslag, Reviderad Bilaga KS 2013/72/1, fastställa 
ny färdtjänsttaxa för Sala kommun, att gälla från och med 2013-06-01. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, planering och utveckling 

Utdragsbestyrkande 

24 (49) 



SALA 
KOMMUN 

§51 

Juster~ sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2013.172 

Sala kommuns ägartillskott till Sala Silvergruva AB (SSAB) 

INLEDNING 

KH nr 30 

SSAB:s revisorer har framfört att SSAB:s bolagsstämma den 14 maj ska besluta att 
anta avtal avseende villkorade ägartillskott. Sala kommun föreslår avtal enligt bi
laga "Avtal angående av Sala kommun tillförda villkorade aktieägartillskott". 

Beredning 
Bilaga KS 2013/108/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/108/2, avtaL 
Kommunstyrelsen beslut 2013-04-11, § 85. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta "Avtal angående av Sala kommun tillförda villkorade aktieägartillskott", 
Bilaga KS 2013/108/2, 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna" Avtal angående av Sala 
kommun tillförda villkorade aktieägartillskott", samt 

att uppdra till kommunens ombud att på bolagsstämman den 14 maj lägga fram 
"Avtal angående av Sala kommun tillförda villkorade aktieägartillskott". 

Utdrag 

kommunens ombud 

Utdragsbestyrkande 

25 (49} 



§52 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr2012.308 

Förvärv av stationsfastigheten Sala Kristina 3:5 

INLEDNING 

KH nr 31 

jernhusen som idag äger stationsfastigheten har erbjudit bland annat Sala kommun 
att lämna bud på stationsfastigheten Sala Kristina 3:5 med en utgångsnivå på 
l. 700.000 kronor. Efter budgivning erbjuds nu Sala kommun att förvärva stations
fastigheten till en köpeskilling om 2.200.000 kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/109/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, planering och 
utveckling. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 86. 

Yrkande 
Marcus Andersson (SBÄ) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att förvärva stationsfastigheten Sala Kristina 3:5 för ett belopp om 2.200.000 
kronor, samt 

att överlåtelsehandlingar samt övriga handlingar i detta ärende undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp (S). 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, planering och utveckling 

Utdragsbestyrkande 

26 (49) 



SAlA 
KOMMUN 

§53 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2012.106 KH nr 32 

Motion om servering av alkoholhaltig dryck på äldreboenden 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) inkom den 27 april 2012 med 
rubricerade motion om servering av alkoholhaltig dryck på äldreboenden. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/59/1, motionssvar 2013-02-14 från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/59/2, § 39 yttrande från teknik- och fritidsutskottet 
Bilaga KS 2013/59/3, § 61 yttrande från vård- och omsorgsnämnden. 
Bilaga KS 2013/59/4, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-03-12, §58. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 89. 

Yrkande 
Andreas Weiborn (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bifalla motionen, samt 

att uppmana vård- och omsorgsnämnden att fatta beslut om vilken typ av 
alkoholservering som skall råda på Sala kommuns äldreboenden. 

Utdrag 

vård- och omsorgsnämnden 
tekniska kontoret 

Utdragsbestyrkande 

27 (49) 



§54 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2011.82 KH nr 33 

Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokument
hantering för den politiska organisationen i Sala kommun 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M), Mikael Jonsson (C), Anders Westin (C) och Gustaf Eriksson 
(C) inkom 2011-03-13 med rubricerad motion. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/78/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/78/2, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2012-04-02, § 81. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 90. 

Yrkande 
Gustaf Eriksson [C) yrkar 
att motionen ska bifallas. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Gustaf Erikssons 
(C) yrkande och finner Gustaf Erikssons (C) yrkande bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 
medborgarkontoret 

Utdragsbestyrka n de 

28 (49) 



§55 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2011.145 KH nr 34 

Motion om att utvidga felanmälan till och från medborgarna 

INLEDNING 
Mikael Jonsson (C) och Andreas Weiborn (M) inkom 2011-05-15 med rubricerad 
motion. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/79/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/79/2, motion. 
Bilaga KS 2013/79/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, informations
enheten. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 82. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 91. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

medborgarkontoret, informationsenheten 

Utdragsbestyrkande 

29 (49) 



§56 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2011.235 

Motion om att låta medborgare ställa frågor till 
kommunfullmäktige via chatt 

INLEDNING 

KH nr 35 

Mikael Jonsson (C) och Andreas Weiborn (M) inkom 2011-09-19 med rubricerad 
motion. 

Ledningsutskottet beslutade 2013-04-02, § 83, att föreslå kommunstyrelsen 
hemställa till kommunfullmäktige att besluta att anse motionen besvarad. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/80/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/80/2, motion. 
Bilaga KS 2013/80/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, informations
enheten. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 83. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 92. 

Yrkanden 
Andreas Weiborn (M) yrkar 
att motionen ska bifallas. 

Marcus Andersson (SBÄ) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Andreas 
Weiborns (M) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bifalla motionen, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram ett kostnadsförslag på olika 
app-funktioner som gör det möjligt för medborgarna att delta aktivt i kommunfull
mäktige på distans, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta kontakt med Tärna Folkhögskola 
som tidigare visat intresse av att hjälpa till med webb-tvsändningar, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att lämna ett samlat förslag till 
kommunstyrelsen senast juni 2013. 

Utdrag 

medborgarkontoret, informationsenheten 

Utdragsbestyrka n de 

30 (49) 



SALA 
KOMMUN 

§57 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2011.273 

Motion om att ta fram en webbstrategi för Sala kommun 

INLEDNING 

KH nr 36 

Gustaf Eriksson (C) och Mikael Jonsson (C) inkom 2011-11-01 med rubricerad 
motion. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/81/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/81/2, motion. 
Bilaga KS 2013/81/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, informations
enheten. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 84. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 93. 

Yrkande 
Gustaf Eriksson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

medborgarkontoret, informationsenheten 

Utdragsbestyrkande 

31 (49) 



§58 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Motion om ledamots- och motionsregister 

INLEDNING 

Dnr2011.281 

Andreas Weiborn (M) inkom 2011-11-15 med rubricerad motion. 

Beredning 

KH nr 37 

Bilaga KS 2013/82/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/82/2, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 85. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 94. 

Yrkande 
Andreas Weiborn (M) yrkar 
att kommunstyrelsens förvaltning, Medborgarkontoret, utvecklar ett webbaserat 
register enligt intentionerna i motionen, samt 
att bifalla motionen. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Andreas 
Weiborns (M) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att kommunstyrelsens förvaltning, Medborgarkontoret, utvecklar ett webbaserat 
register enligt intentionerna i motionen, samt 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

medborgarkontoret 

Utdragsbestyrkande 

32 (49) 



SAlA 
KOMMUN 

§59 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2012.57 KH nr38 

Motion om att Sala kommun uppmanas att underteckna deklara
tionen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMRs jäm
ställdhetsdeklaration) 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) inkom 2012-03-13 med rubricerad 
motion. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/83/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/83/2, yttrande från personalkontoret. 
Bilaga KS 2013/83/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 86. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 95. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bifalla motionen, 

att uppdra till kommunstyrelsen att underteckna CEMRs deklaration för jäm
ställdhet mellan kvinnor och män, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan för jämställdhet 
utifrån deklarationens principer och artiklar. 

Utdrag 

personalkontoret 

Utdragsbestyrkande 

33 (49) 



l SALA 
KOMMUN 

§ 60 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Motion om att införskaffa h j ärtstartare till taxi 

INLEDNING 

Dnr 2013.99 

Monica Fahrman (MP) inkom 2013-02-19 med rubricerad motion. 

Beredning 

KH nr 39 

Bilaga KS 2013/84/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/84/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning. 
Bilaga KS 2013/84/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 87. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 96. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå motionen. 

Utdrag 

medborgarkontoret 

Utdragsbestyrkande 

34 (49) 



SALA 
KOMMUN 

§ 61 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2013.13 

Motion om omprioritering av snöröjningen i Sala kommun 

INLEDNING 
Christer Gustafsson (C) inkom 2013-01-08 med rubricerad motion. 

Beredning 

KH nr40 

Bilaga KS 2013/85/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/85/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret. 
Bilaga KS 2013/85/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 88. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 97. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

tekniska kontoret 

Utdragsbestyrkande 

35 {49) 



SALA 
KOMMUN 

§ 62 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Motion om stadsodling i Sala 

INLEDNING 

Dnr 2013.70 

Monica Fahrman (MP) inkom 2013-02-07 med rubricerad motion. 

Beredning 

KH nr 41 

Bilaga KS 2013/86/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/86/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret. 
Bilaga KS 2013/86/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 89. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 98. 

Yrkanden 
Monica Fahrman (MP), Gunnel Söderström (V) och Gustaf Eriksson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till stadsodling och peka 
ut lämpliga framtida områden i samverkan med privatpersoner, företag eller före
ningar som vill etablera stadsodling, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

tekniska kontoret 

Utdragsbestyrka n de 

36 (49) 



SALA 
KOMMUN 

§ 63 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2013.155 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

INLEDNING 

KH nr42 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas 
inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till 
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare hand
läggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna 
redovisning vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2013/92/1, sammanställning. 
Reviderad Bilaga KS 2013/92/2, för kännedom sammanställning av aktuella 
motioner. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 96. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 106. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna redovisningen och lägga den handlingarna. 

Utdrag 
registrator 
kommunsekreterare 

Utdragsbestyrka n de 

37 (49) 



SALA 
KOMMUN 

§ 64 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2013.156 KH nr43 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett 
år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall medborgarförslag beredas så, att fullmäk
tige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om bered
ning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid be
redningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning 
skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges ordinarie samman
träden i april och oktober. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2013/93/1, sammanställning. 
Reviderad Bilaga KS 2013/93/2, för kännedom sammanställning av aktuella 
medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 97. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 107. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

registrator 
kommunsekreterare 

l Utdragsbestyrkande 

38 (49) 



SALA 
KOMMUN 

§ 65 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2013.149 KH nr44 

Sammanställning över bifallna motioner och medborgarförslag 
som ska verkställas 

INLEDNING 
Redovisning av verkställand et av bifallna motioner och medborgarförslag. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2013/94/1, missiv. 
Reviderad Bilaga KS 2013/94/2, redovisning av bifallna ej verkställda motioner och 
medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-02, § 98. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-11, § 108. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

re gistra to r 
kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 

39 (49) 



SALA 
KOMMUN 

§66 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2010.60 KH nr45 

Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna 
Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15; förnyat yttrande till Länsstyrel
sen 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige antog detaljplanen för kvarteret Rådmannen 2012-10-29, § 
112. Länsstyrelsen beslutade 2012-11-21, enligt 12 kap 2 § ÄPBL, att ta upp till 
prövning kommunens beslut att anta detaljplanen. Efter en intern prövning med
delade Länsstyrelsen i början av 2013 att detaljplanen skulle bli föremål för ett be
slut om upphävande i sin helhet. Omständigheterna kring fastigheten Rådmannen 6 
motiverade ett sådant beslut. Länsstyrelsen föreslog en möjlighet att avgränsa upp
hävarrdet av den antagna planen, det vill säga den del som omfattar Rådmannen 6 
enligt 12 kap 3 § P BL. Alternativet var att planen upphävs i sin helhet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-25, § 21, att hålla fast vid att anta detalj
planen i sin helhet. Det får till konsekvens att stadsplan från 1914 fortfarande gäller 
och att området kommer att sakna en aktuell och tidsenlig detaljplan. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/29/2, skrivelse daterad 2013-04-24 från kommunstyrelsens 
ordförande. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-29, § 112. 

Yrkande 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att upphäva beslut 2013-02-25, § 21, om yttrande angående detaljplan för kvarteret 
Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7,9-11 och 13-15, samt 

att i ett förnyat yttrande till Länsstyrelsen meddela att Sala kommun godkänner att 
detaljplanen kan upphävas till den del som omfattar Rådmannen 6 enligt 12 kap 3 § 
PBL. 

Utdrag 

länsstyrelsen 
samhällsbyggnadskontoret, planering och utveckling 

Utdragsbestyrkande 

40 (49) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 67 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2013.113 KH nr46 

Avgifter enligt Alkohollagen (2010:1622) samt Tobakslagen 
(1193:581) 

INLEDNING 
Förslag om nya ansöknings- och tillsynsavgifter. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/47/1, SBU § 12. 
Bilaga KS 2013/47/2, samhällsbyggnadskontorets förslag till nya avgifter. 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2013-02-12, § 12. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens justerade förslag 

att fastställa förslag till nya avgifter enligt Alkohollagen (2010:1622) och Tobaks
lagen (1193:581), Bilaga KS 2013/47/2, att gälla från och med den l juni 2013, samt 

att delegera till kommunstyrelsen att besluta om årlig justering av avgifterna vid 
ändring av prisbasbelopp. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret 
registrator 

Utdragsbestyrkande 

41 (49) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 68 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2013.192 

Reverslån Sala-Heby Energi AB (SHEAB) 

INLEDNING 

KH nr47 

Kommunfullmäktige beslutade i strategiskplan 2013-2015 att kommunen på 
utlämnat reverslån skulle årligen erhålla ränta och amortering motsvarande 
6.000 tkr. Villkoren för Sala kommuns lån till SHEAB är reglerat i en tilllåne
reversen knuten villkorsbilaga. l bilagan framgår att reven u en ska vara 6% av 
ursprungligt lånebelopp (87.500 tkr), vilket innebär att kommunen årligen ska 
erhålla ett belopp om 5.250 tkr fördelat på ränta och amortering. Därför bör 
kommunfullmäktiges beslut justeras. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/112/1, skrivelse daterad 2013-04-25 från kommunstyrelsens 
ordförande. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-29, § 115. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att kommunfullmäktiges beslut 2012-12-19, § 143, justeras till att Sala kommun 
ska erhålla ränta och amortering sammanlagt motsvarande 5.250 tkr för år 2013. 

Erik Åberg (MP) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Utdrag 

Sala H e by Energi AB 
ekonomikontoret 

Utdragsbestyrka n de 

42 (49) 



§ 69 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dnr 2013.52 

Svar på interpellation från Peter Molin (M) om medinflytande för 
pensionärer och funktionshindrade 

INLEDNING 
Kommunalrådet Per-Olov Rapp (S) besvarar ovannämnda interpellation. 

Utdrag 

Utdragsbestyrkande 

43 (49) 



SALA 
KOMMUN 

§ 70 

Justerandes sign 

Kompletteringsval 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Dn r 

att välja Ann-Kristin Karlsson (S) till ny ledamot i beredningen för samhällsbyggnad 
och hållbar utveckling efter Alexandra Gustafsson (S) t o m 2014-10-31, 

att välja jan Sund (S) till ny vice ordförande i beredningen för samhällsbyggnad och 
hållbar utveckling efter Alexandra Gustafsson (S) t o m 2014-10-31, 

att välja Sven-Erik Viklund (V) till suppleant i styrelsen för salabostäder AB för tiden 
från ordinarie bolagsstämma 2013 till och med ordinarie bolagsstämma 2014, 

att välja Fredrik Larsson (M) till ny ersättare i bildnings- och lärandenämnden t o m 
2014-12-31 efter Mathias Goldkuhl (M), 

att välja Malin Bergvall (S) till ny nämndeman i Västmanlands tingsrätt t o m 2014-
12-31 efter Kenth Andersson (S). 

Utdrag 

beredningen för samhällsbyggnad och hållbar utveckling 
ombud salabostäder AB 
bildnings- och lärandenämnden 
Västmanlands tingsrätt 
de valda 

Utdragsbestyrkande 

44 (49) 



SALA 
KOMMUN 

§ 71 

Justerandes sign 

Inkomna motioner 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

att hänskjuta följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

Motion angående skyltning av vägar och gator i centrala Sala. 
Motionen är underskriven av Bo Lindholm (SD) och Ragge jagera (SD). 

Motion om Sala kommuns föreningsengagemang. 

D nr 

Motionen är underskriven av Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M). 

Motion om att bekämpa ungdomsbrottsligheten genom tidiga och tydliga insatser 
mot unga som begår brott. 
Motionen är underskriven av Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C). 

Motion om att digitalisera postlistan. 
Motionen är underskriven av Andreas Weiborn (M). 

Motion om antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelse och 
nämnder under nästa mandatperiod. 
Motionen är underskriven av Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov 
Eriksson (M), Michael PB Johansson (M), Maria Thunberg (M), Mathias Goldkuhl (M) 
och Emil Klingström (M). 

Motion angående utredning av kulturskolans organisatoriska placering. 
Motionen är underskriven av Gunnel Söderström (V) och Joachim Nordlund (V). 

Motion om att flytta ansvaret för kultursko lan. 
Motionen är underskriven av ErikÅberg (MP) och Monica Fahrman (MP). 

Motion om krav vid extra stöd. 
Motionen är underskriven av Andreas Weiborn (M). 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 

45 (49) 



SAlA 
KOMMUN 

§72 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Inkommet medborgarförslag 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att hänskjuta följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: 

Medborgarförslag angående cirkelverksamhet i Kaplanens lokaler. 
Medborgarförslaget är underskrivet av Lars Öberg. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

46 (49) 

D nr 



SALA 
KOMMUN 

§ 73 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Fråga till demokratiberedningens ordförande Bengt Jansson (S) 
angående dialog om ungdomsråd 

INLEDNING 

D nr 

Andreas Weiborn (M) får kommunfullmäktiges tillåtelse att ställa en fråga till 
demokratiberedningens ordförande om huruvida han anser det vara demokratiskt 
att utesluta kommunens enda friskoJa från dialogen om ungdomsråd. 

Demokratiberedningens ordförande Bengt j ansson (S) besvarar frågan. 

Utdrag 

Utdragsbestyrkande 

47 (49) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 74 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

Interpellation till kommunalrådet Per-Olov Rapp (S) angående 
sjukhus i Sala 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) får kommunfullmäktiges tillåtelse att ställa rubricerade 
interpellation till kommunalrådet Per-Olov Rapp (S). 

Interpellationen ska besvaras vid nästa sammanträde. 

Utdrag 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 

48 (49) 

D nr 



SAlA 
KOMMUN 

§ 75 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-04-29 

D nr 

Interpellation till ordföranden i bildnings- och lärandenämnden 
angående mobbing och näthat i Salas gymnasieskolor 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M] får kommunfullmäktiges tillåtelse att ställa rubricerade 
interpellation till bildnings- och lärandenämndens ordförande Eva Stenberg (S). 

Interpellationen ska besvaras vid nästa sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

Utdragsbestyrkande 

49 {49) 


