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SAlA 
KOMMUN 

Närvaro lista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträd~~sdatum 

2013-08-26 

Lars Alderfors (FP) 
Bror-ErikAnderssan (SBÄ) 
Emil Andersson (S) 
Marcus Andersson (SBÄ) 
Annica Aspenbom (FP) 
Eva Axelsson (KD) 
Karl-Axel Ekebom (S) 
Christer Eriksson (C) 
Gustaf Eriksson (C) 
Jan-Olov Eriksson (M) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
Monica Fahrman (MP) 
Dick Forsberg (S) 
Mathias Goldkuhl (M) 
Carola Gunnarsson (C) 
Lotta Holmer (S) 
Ragge jagera (SD) 
Bengt j ansson (S) 
Tomas j ansson (S) 
Michael PB Johansson (M) 
Tommy Johansson (S) 
Karin Karlsson (S) 
Bo Kihlström (S) 
Emil Klingström (M) 
Bo Lindholm (SD) 
Peter Molin (M) 
Pia Nilsson (S) 
Åsa Nilsson (S) 
Joachim Nordlund (V) 
Håkan Pettersson (KD) 
Maila Pettersson (C) 
Per-Olov Rapp (S) 
Ulrika Spåreho (S) 
Eva Stenberg (S) 
Gunnel Söderström (V) 
Maria Thunberg (M) 
Anders Westin (C) 
Erik Åberg (MP) 
Mårten Öhrström (C) 
Andreas Weiborn (M) 

Kerstin Larsson (C) 
Sven-Olof Pettersson (C) 
Thomas Calissendorff (S) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

övriga deltagare 

Justerandes sign 

Allan Westin (M} 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-08-26 

Pernilla Johansson (M) 
Lars-johan Hylander (M} 
Anna Gillerblad (C) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Agneta Sonnebo Ögren (FP) 
Kristina Nyberg (S} 
Alf Ekebom (S) 
johanna Ritvadatter (V) 
Beatrice W oldert (MP) 

Silvana Enelo-jansson, chef Medborgarkontoret 
Virve Svedlund, kommunjurist 

Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

Innehållsförteckning 
Anmälningsärenden. 

Avsägelse. 

Avsägelse 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-08-26 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 117 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Följande ärenden anmäls: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-08-26 

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

Länsstyrelsens beslut att från och med den 13 augusti 2013 till och med den 31 
oktober 2014 utse Kenneth Edvardsson (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige 
efter Susan Ali (S). 

Utdragsbestyrka n de 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 118 Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNfULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-08-26 

Dnr 2013.49 

Ann-Sofle Nyberg (V) begär i skrivelse inkommen den 12 augusti 2013 om befrielse 
från uppdragen som ledamot, tillika vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden 
samt som ersättare i gemensam nämnd avseende samverkan kring hjälpmedels
verksamheten mellan kommunerna och landstinget i Västmanland. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Ann-Sofle Nyberg (V) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

Ann-Sofle Nyberg 
vård- och omsorgsnämnden 
gemensam nämnd avseende samverkan kring hjälpmedelsverksamheten mellan 
kommunerna och landstinget i Västmanland 
valberedningen 

l Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 119 

Justerandes sign 

Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-08-26 

Dnr 2013.49 

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

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

valberedningen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 120 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-08-26 

Dnr 2013.278 

Förslag på ny avgift för plats vid hunddagiset Silverjycken 

INLEDNING 

KH nr 74 

Silverjyckens hunddagis stali:ade 1999 som en daglig verksamhet enligt LSS i vård
och omsorgsnämndens regi. Förslag på ny avgift presenteras. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/179/1, VON§ 74 med beslutsunderlag. 
Ledningsutskottets beslut 2013-08-06, § 189. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-08-13, § 179. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att fastställa förslag till ny avgift i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag, 
Bilaga KS 2013/179/1, att gälla från 2013-10-0l,samt 

att delegera till vård- och omsorgsnämnden att årligen justera avgiften utifrån 
ändringar i prisbasbeloppet. 

Utdrag 

vård- och omsorgsnämnden 
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SALA 
KOMMUN 

§ 121 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-08-26 

Dnr 2013.261 KH nr 75 

Överenskommelse med Landstinget i Västmanland och kommun
erna i Västmanland gällande barn, unga och vuxna med psykisk 
ohälsa 

INLEDNING 
Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan PRlO- psykisk ohälsa- plan 
för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. Regeringen ser utifrån 
handlingsplanen behov av att särskilt prioritera två målgrupper- barn och unga 
samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik (vuxna). 
Staten och SKL har därför ingått en överenskommelse om stöd riktade till insatser 
inom detta område, och stödet kommer att fördelas till de kommuner och landsting 
som uppfYllt ett antal prestationsmåL Enli.gt förarbetena tilllagstiftningen är det 
kommunfullmäktige som ska fatta beslut om överenskommelserna alternativt dele
gera beslutet till nämnd. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/165/1, missiv från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/165/2, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL). 
Bilaga KS 2013/165/3, VON§ 79 med yttrande. 
Ledningsutskottets beslut 2013-06-18, § 169. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-08-13, § 180. 

Yrkande 
Gunnel Särlerström (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

iill delegera till vård- och omsorgsnämnden att besluta om överenskommelser om 
samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Västmanland avseende vuxna 
personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och barn och unga med 
psykisk funktionsnedsättning ochfeller sammansatt social och psykiatrisk proble
matik. 

Utdrag 

vård- och omsorgsnämnden 

l;pJ l Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 122 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-08-26 

Dnr 2013.261 

Ösby Naturbruksgymnasium - målerilokaler och staket 

INLEDNING 

KH nr 76 

Tekniska kontoret begär investeringsmedel med anledning av att Arbetsmiljö
inspektionen som efter inspektion av nuvarande bygg- och anläggningsprogram 
på Ösby Naturbruksgymnasium konstaterat brist i miljön för målerilokalerna. 
Dessutom med anledning av omfattande kostsamma stölder inom skolområdet 
finns behov av att inhägna delar av skolans område. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/167/1, skrivelse från tekniska kontoret. 
Ledningsutskottets beslut 2013-06-18, § 172. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-08-13, § 188. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S), Carola Gunnarsson (C) och Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

i!Jt anvisa 4.000 tkr i investeringsmedel tilllokalprogrammet för åtgärdande av 
brister i miljön för målerilokalerna vid Ösby Naturbruksgymnasium. 

Utdrag 
ekonomikontoret 
bildnings- och lärandenämnden 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 123 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-08-26 

Dnr 2013.190 

Remiss från Landstinget Västmanland om förslag att bilda 
regionkommun i Västmanland 

INLEDNING 

KH nr 77 

Remiss från Landstinget Västmanland har inkommit till Sala kommun den 26 april 
2013 om att tillsammans med övriga kommuner i länet bilda regionkommun. Beslut 
ska fattas om tillstyrkan av Landstingets ansökan om att få bilda regionkommun 
med direktvalt regionfullmäktige 2014 enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. 
Övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret planeras träda ikraft från och 
den l januari 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/121/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/121/2, remiss. 
Bilaga KS 2013/121/3, missiv. 
Bilaga KS 2013/121/4, nyhetsbrev. 
Ledningsutskottets beslut 2013-08-06, § 197. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-08-13, § 191. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S), Carola Gunnarsson (C), Gunnel Söderström (V), Erik Åberg 
(MP), Lars Alderfors (FP), Monica Fahrman (FP) och Magnus Eriksson (SBÄ) 
yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag 
att tillstyrka att Landstinget Västmanland ansöker hos Regeringen om att från 
och med 2015-01-01 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen 
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och att det därmed i Västmanland 
bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014. 

Peter Molin (M) yrkar 
att tillstyrka att Landstinget Västmanland ansöker hos regeringen om att från och 
med 2015-01-01 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om 
regionalt utvecklingsansvar, 
iill arbeta fram ett förslag som innebär att de frågor som rör näringslivet och som 
överförs från länsstyrelsen pl.aceras i ett gemensamt ägt bolag mellan landstinget 
Västmanland och Västmanlands kommuner. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
avslag på Peter Molins (M) andra att-sats. 

Andreas Weiborn (M) yrkar 
bifall till Peter Molins (M) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Peter Molins (M) 
yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-08-26 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att tillstyrka att Landstinget Västmanland ansöker hos Regeringen om att från 
och med 2015-01-01 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen 
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och att det därmed i Västmanland 
bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014. 

Utdrag 

Landstinget Västmanland 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 124 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-08-26 

Dnr 2013.291 KH nr 78 

Ansökan om tilläggsanslag för år 2013 till Företagarcentrum 

INLEDNING 
Ansökan har inkommit från Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening om 
tilläggsanslag på 700.000 kronor för år 2013 för att utföra uppdrag enligt avtal. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/180/1, ansökan. 
Ledningsutskottets beslut 2013-08-06, § 193. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-08-13, § 196. 

Yrkanden 
Magnus Eriksson (SBÄ) yrkar 
i!ll bifalla Företagarcentrums ansökan om 700 tkr, 2013, 
i!ll utöka Företagarcentrums budget med ytterligare 1000 tkr, 2013, för att Före
tagarcentrum både ska kunna marknadsföra sig på externa branschmässor och 
lokalt för att öka samarbetet med det lokala näringslivet i Sala och fortsätta det 
arbete som nu påbörjats samt ha en budget för att arbeta aktivt med nyetableringar, 
i!ll Företagarcentrums näringslivsansvarig ges högsta mandat och tar över huvud
ansvaret för nyetableringar i Sala från kornmunchefen från och med 2013-09-01 och 
samtidigt bjuder in alla lokala markägare, fastighetsägare och etableringsföretag till 
ett branschråd, under ledning av Företagarcentrum, där fortsatt gemensamt arbete 
tas fram för att finna vägar att tillsammans aktivt möjliggöra för att fler företag 
hittar till Sala. l detta branschråd ska även delar av samhällsbyggnadskontorets 
planeringsfunktion delta för att möjliggöra för snabba politiska beslut, 
iill uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram en etableringspolicy, där det 
tydligt framgår att näringslivsetableringar inom kommunen ges förtur i planerings
arbeten och att kommunens olika funktioner ska stödja Företagarcentrum under 
hela etableringsprocessen. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag 
iill för täckande av underskott till Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 
anvisa 388 tkr i tilläggsanslag för år 2013, samt yrkar 
avslag på Magnus Erikssons (SBÄ) yrkande. 

Carola Gunnarsson (C) och Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer propositiOn på kommunstyrelsens förslag och Magnus 
Erikssons (SBÄ) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att för täckande av underskolt till Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 
anvisa 388 tkr i tilläggsanslag för år 2013. 
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SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

Reservationer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-08-26 

Bror-ErikAndersson (SBÄ), Marcus Andersson (SBÄ), Magnus Eriksson (SBÄ) och 
Daniel Ahlin (SBÄ) reserverar sig mot beslutet till förmån för Magnus Erikssons 
(SBÄ) yrkande. 

Utdrag 
ekonomikontoret 
Företagarcentrum 

Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 125 

Justerandes sign 

Kompletteringsval 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNfULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-08-26 

D nr 

att välja !ng-Marie Edin-Kärvinge (S) till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden 
efter Ann-Safi Nyberg (V) t o m 2014-12-31, 

att välja Carl johanssan (S) till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter lng
Marie Edin-Kärvinge (S) t o m 2014-12-31, 

att välja Kenneth Edvardsson (S) till vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden 
efter Ann-Safi Nyberg (V) t o m 2014-12-31, 

att välja Maud Zackrisson (S) till ny ersättare i gemensam nämnd avseende 
samverkan kring hjälpmedelsverksamheten mellan kommunerna och landstinget i 
Västmanland efter Ann-Safi Nyberg (V) t o m 2014-12-31, 

att anmäla Magnus Eriksson (SBÄ) som ny gruppledare för Salas Bästa t o m 2014-
12-31, 

att välja jan Albinsson som nämndeman vid Västmanlands tingsrätt t o m 2014-12-
31 efter Malin Bergvall (S). 

Utdrag 

vård- och omsorgsnämnden 
gemensam nämnd avseende samverkan kring hjälpmedelsverksamheten mellan 
kommunerna och landstinget i Västmanland 
lönekontoret 
Västmanlands tingsrätt 
de valda 

Utdragsbestyrkande 

~l 
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SALA 
KOMMUN 

§ 126 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-08-26 

Inlämnat medborgarförslag 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

Dnr 2013.312 

att hänskjuta följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: 

Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Nielas Larsson. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 127 

Justerandes sign 

Inkomna motioner 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-08-26 

att hänskjuta följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

Motion om Wi-Fi. 
Motionen är undertecknad av Andreas Weiborn (M). 

Motion om hjälpmedlet trappklättrare. 
Motionen är inlämnad av Magnus Eriksson (SBÄ). 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

SammanträdE!Sdatum 

2013-08-26 

Fråga om förste lärare och lektorer i Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2013.176 

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

Frågan ska besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 
bevakning 

l Utdragsbestyrkande 
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