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SAlA 
KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-09-30 

Lars Al derfors (FP) 
Emil Andersson (S) 
Annica Aspenbom (FP) 
Eva Axelsson (KD) 
Karl-Axel Ekebom (S) 
Christer Eriksson (C) 
Gustaf Eriksson [C) 
Jan-Olov Eriksson (M) 
Magnus Eriksson (SBÄ), kl19.00-19.35, § 129-134 
Monica Fahrman (MP) 
Dick Forsberg (S) 
Mathias Goldkuhl (M) 
Christer Gustafsson (C) 
Lotta Holmer (S) 
Ragge jagera (SD) 
Bengt Jansson (S) 
Tomas Jansson (S) 
Michael PB Johansson (M) 
Tommy Johansson (S) 
Karin Karlsson (S) 
Bo Kihlström (S) 
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 (VJ 
Maria Thunberg (M) 
Anders Westin (C) 
Erik Åberg (MP) 
Mårten Öhrström (C) 
Andreas Weiborn (M) 

Allan Westin (M} 
Kerstin Larsson (C) 
Sven-Olof Pettersson (C) 
Thomas Calissendorff (S) 
Daniel Ahlin (SBÄ), kl19 .00-19.35, § 129-134 

Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNfULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-09-30 

Pernilla j ohansson (M) 
Lars-johan Hylander (M) 
Anna Gillerblad l_ C) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Kristina Nyberg (S) 
Alf Ekebom (S) 
Kenneth Edwardsson (S) 
johanna Ritvadatter (V) 
Peter Kraft (MP) 

Silvana Enelo-jansson, chef medborgarkontoret 
Virve Svedlund, kommunjurist 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 129 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Följande ärenden anmäls: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNfULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-09-30 

Revisionsrapport- Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (IVJAS) ansvar och 
läkemedelsanvändningen inom kommunens särskilda boenden. 

D nr 

Med stöd av 4 kap 17 §andra stycket vallagen (2005:837) fastställer Länsstyrelsen 
den av kommunfullmäktige beslutade ändringen av valdistriktsindelningen i 
kommunen. Ändringarna gäller från och med den 1 november 2013. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut att anta nytt förslag till överenskommelse om 
samvekan mellan landstinget Västmanland och Sala kommun avseende vuxna 
personer med psykisk sjukdom/funktionshinder att gälla tiden 2013-10-01-2015-
10-31. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut att anta nytt förslag till överenskommelse 
mellan Landstinget Västmanland och Sala kommun avseende barn och unga med 
psykisk funktionsnedsättning ochfeller sammansatt social och psykiatrisk 
problematik att gälla tiden 2013-10-01-2015-10-31. 

l Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 130 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNfULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-09-30 

Dnr 2013.330 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 

INLEDNING 

KH nr 79 

Från och med l januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under 
vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämnings
reserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjustering
ar är negativt. De kommuner som vill tillämpa RUR måste besluta om hur reserven 
ska hanteras. Detta ska framgå av riktlinjer för god ekonomisk hushållning som 
fullmäktige ska besluta om. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/193/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomi
kontoret. 
Bilaga KS 2013/193/2, riktlinjer. 
Ledningsutskottets beslut 2013/09-03, § 208. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-09-10, § 202. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar som ett tillägg 
att 15,1 mkr ska reserveras från 2012 års resultat till resultatutjämningsreserve n. 

Christer Eriksson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag, och 
bifall till Per-Olov Rapps (S) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner förslaget 
bifallet. 

Ordföranden ställer Per-Olov Rapps (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner Per
Olov Rapps (S) yrkande bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning, Bilaga KS 2013/193/2, 

att införa en resultatutjämningsreserv i enlighet med riktlinjerna, samt 

att 15,1 mkr ska reserveras från 2012 års resnitat till resultatutjämningsreserven. 

Utdrag 

ekonomikontoret 
revisorerna 

l Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 131 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNfULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-09-30 

Dnr 2013.325 

Fastigheten Sala Åshagen 13; gåva till Sala kommun 

INLEDNING 

KH nr 80 

Eksjöhus AB har upprättat ett gåvobrev för fastigheten Sala Åshagen 13, där de 
överlåter fastigheten till Sala kommun. Fastigheten är taxerad som industrienhet, 
gatu- eller parkmark Taxeringsvärdet är O kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/190/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret. 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-03, §:w s. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-09-10, § 209. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna överlåtande av fastigheten Sala Åshagen 13 som gåva från Eksjöhus 
AB till Sala kommun, samt 

att handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen för samhällbyggnads
kontoret. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret 

\~ 
Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 132 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNfUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-09-30 

Dnr 2013.326 KH nr 81 

Optionsavtal Seniorvillan; fastigheterna Lodjuret l, 2, 8 och 9 
Ängshagen 

INLEDNING 
Förslag om uppdrag till planering-och utvecklingsenheten att genom ändring av 
detaljplanen upphäva egenskaps bestämmelsen, som säger att endast friliggande hus 
får uppföras samt upprätta optionsavtal för fastigheterna Lodjuret 1, 2, 8 och 9 
Ängshagen, att gälla till och med 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/191/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-03, § 206. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-09-10, § 210. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S), Peter Mo En (M), Magnus Eriksson (SBÄ), Lars Alelerfors (FP), 
Ragge jagera (SD), Erik Åberg (MP) och Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall ti!I kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att uppdra till kommunstyrelsen att genom ändring av detaljplan upphäva 
egenskapsbestämmelsen som säger att endast friliggande hus får uppföras, 

att upprätta optionsavtal med Seniorer Hus & Hem SHH AB, för fastigheterna 
Lodjuret 1, 2, 8 och 9, till och med 31 december 2014, samt 

att optionsavtal tecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret 

l Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 133 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-09-30 

Dnr 2013.197 KH nr 82 

Ombildning av Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö; 
förbundsordning och konsortialavtal 

INLEDNING 

Ägarna till Vafab Miljö AB har kommit överens om att bilda ett kommunalförbund
Kommunalförbundet VafabMiljö- för den verksamhet som bedrivs av Vafab Miljö 
AB. Verksamheten ska överföras till kommunalförbundet genom att samtliga ägare 
säljer sina aktier till kommunalförbundet i enlighet med förslag till aktieöverlåtelse
avtaL Villkoren för överföring av verksamheten framgår av förslag till konsortialav
tal. En förbundsordning för kommunalförbundet måste även antas. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/141/3, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 
kommunchefen. 
Bilaga KS 2013/141/4, skrivelse från Vafab Miljö AB. 
Bilaga KS 2013/141/5, korsortialavtal. 
Bilaga KS 2013/141/6, förbundsordning. 
Bilaga KS 2013/141/7, avtal om överlåtelse av aktier. 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-03, § 211. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-09-10, § 211. 

Yrkande 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag, dock att femte att-satsen får följande lydelse: 
att utse Peter Kraft (MP) till ordinarie ledamot i direktionen för kommunal
förbundet VafabMiljö och Bengt juthberg (S) till ersättare i direktionen. 

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 godkänna bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö, 

att godkänna förslag till Konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet 
VafabMiljö, Bilaga KS 2013/141/5, 

att anta förslag till Förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt 
Reglemente för direktionen, Bilaga KS 2013/141/6, 

att överlåta Sala kommuns aktier i VafabMiljö AB till kommunalförbundet 
VafabMiljö, i enlighet med villkoren i förslag till Avtal om överlåtelse av aktier, 
Bilaga KS 2013/141/7, 

att utse Peter Kraft (MP) till ordinarie ledamot i direktioneJ1 för 
kommunalförbundet VafabMiljö och Bengt juthberg (S) till ersättare i direktionen, 

l Utdragsbestyrkaode 
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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-09-30 

forts KF§ 133 

att godta, oaktat regleringen i § 5 och§ 18 i förbundsordningen, att Enköping och 
Heby kommuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMiljö senast tre månader 
efter det att en ekonomisk konsekvensbedömning är genomförd och överens
kommelse om utträdet träffats mellan medlemmarna,, 

att teckna ett avtal som innebär att Sala kommun behåller följande verksamheter 
inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi: 

samt 

• insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall 

• kundservice, fakturering, information och administration av 
kommunens renhållningsabonnemang och renhållningstaxa 

• upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfalls
plan 

• omhändertagande av kommunens verksamhetsavfall och avlopps
reningsslam, 

att ny prövning av ansvarsförhållandena och samarbetsformerna bör göras före 
2016-12-31, då nuvarande entreprenadavtal för hushållsavfalllöper ut. 

Utdrag 

tekniska kontoret 
kommunchefen 
Vafab Miljö AB 

l Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 134 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNfULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-09-30 

Dnr 2013.320 KH nr 83 

Årsplan 2014-2016 för kommunfullmäktiges beredningar 

INLEDNING 
Sala kommun införde fullmäktigeberedningar 2012-07-01- presidieberedningen, 
beredningen för folkhälsa- barn och ungdom, beredningen för samhällsbyggnad 
och hållbar utveckling samt beredningen för demokrati. Uppdragsbeskrivningar för 
de olika beredningarna presenteras. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/199/1, skrivelse från presidieberedningen. 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-03, § 216. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-09-10, § 215. 

Yrkande 
Tommy Johansson (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

iill, i enlighet med presidieberedningens förslag, Bilaga KS 2013/199/1, överlämna 
förslag tilluppdragsbeskrivningar till fullmäktiges beredningar, 

att uppdragsbeskrivningarna gäller för år 2014. 

Utdrag 

fullmäktigeberedningarna 

l Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 135 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-09-30 

Dnr 2013.176 

Svar på fråga från Andreas Weiborn (M) om förste lärare och 
lektorer i Sala kommun 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) ställer rubricerade fråga till Eva Stenberg (S), ordföranden i 
bildnings- och lärandenämn den. 

Eva Stenberg (S) besvarar frågan. 

l Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 136 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-09-30 

Inkomna medborgarförslag 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att hänskjuta följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: 

Medborgarförslag om skyltningen till sjukhuset i Sala. 
Medborgarförslaget har inlämnats av Kent Roxhed. 

Medborgarförslag om tornuret i takryttaren på rådhuset. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Lars M Johnson. 

Medborgarförslag om åtgärdande av höga kanter vid Vallaskolan. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Bosse Pettersson. 

Medborgarförslag om kommunalt båthus för kanoter vid Långforsen. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Erik Hultby. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

l Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 137 

Justerandes sign 

Inkomna motioner 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-09-30 

att hänskjuta följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

Motion angående längre serveringstider för Salas restauranger. 
Motionen är undertecknad av Andreas Weiborn (M). 

Motion om förmåner via löneavdrag för anställda i Sala kommun. 

D nr 

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

Utdrag 

kommunstyrelsen 
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SALA 
KOMMUN 

§ 138 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNfULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-09-30 

Interpellation till kommunalrådet Per-Olov Rapp (S) angående 
krisledningsnämnd 

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

Interpellationen ska besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

IW l Utdragsbestyrkande 
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