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SALA 
KOMMUN 

N ärvara lista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Lars Al derfors (FP) 
Emil Andersson (S) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

S<Jrnm<Jnträdesdatum 

2013-11-25 

Eva Axelsson (KD) 
Karl-Axel Ekebom (S) 
Christer Eriksson (C) 
Gustaf Eriksson (C) 
Jan-Olov Eriksson (M) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
Dick Forsberg (S) 
Mathias Goldkuhl (M) 
Christer Gustafsson (C) 
Lotta Holmer (S) 
Ragge jagera (SD) 
Bengt Jansson (S) 
Tornas Jansson (S) 
Michael PB johanssan (M) 
Tommy johanssan (S) 
Karin Karlsson (S) 
Bo Kihlström (S) 
Amanda Lindblad (S) 
Bo Lindholm (SD) 
Peter Molin (M) 
Pia Nilsson (S), kl19.00-20.40, § 167 
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 (1\1) 

Allan Westin (M) 
Kerstin Larsson (C) 
Sven-Olof Pettersson (C) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Eva Törnblom (S), § 169-172 
Peter Kraft (MP) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 

Pernilla Johansson (M) 

J"steca~;ign l ~ ~~~Utdcagsbestyrkancle 
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SALA 
KOMMUN 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

SAMMANTRÄDESPHOTOKOLL 
KOMMUN~ULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-11-25 

Lars-johan Hylander (M) 
Anna Gillerblad (C) 
Agneta Sonnebo Ögren (FP) 
Thomas Calissendorff (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Alf Ekebom (S) 
)ohanna Ritvadatter (V) 

)enny Nolhage, kommunchef 
Virve Svedlund, kornmunjurist 

~Juster~sign l ~ ~ ~~~Utdragsbestyrkande 
'v 
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KOMMUN 
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SALA 
KOMMUN 

§ 167 Anmälningsärende 
Följande ärende anmäls: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN!'ULLMÄKTIGI' 

Samm<Jnträdf!sdatum 

2013-11-25 

Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder 

Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 168 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sc:1mmanträdesdatum 

2013-11-25 

Dnr 2013.387 

Reviderad strategisk pl.an 2014-2016 för Sala kommun 

Beredning 

Ledningsutskorcets beslut 2013-10-29, § 287. 

KH nr 104 

Reviderad Bilaga KS 2013/257/2 b, Socialdemokratecnas justerade reviderade 
förslag till reviderad budget 2014 och verksamhetsplan 2015-2016. 

Reviderad Bilaga KS 2013j2S7 /4, resultaträkning. 
Bilaga KS 2013/257 jS, Alliansens förslagtill reviderad budget 2014 och 
verksamhetsplan 2015-2016 med resultaträkning. 

Bilaga KS 2013/257/6, Salas Bästas förslag till reviderad budget 2014 och 
verksamhetsplan 2015-2016. 

Bilaga KS 2013/257 j7, Vänsterpartiets förslag till reviderad budget 2014-2016. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-11-07, § Z72. 

Protokoll 2013-11-15 från Centrala samverkansgruppen. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag, dock 
att kostenheten tillförs O kr. 

Christer Eriksson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar som tillägg 
.all slopa besparingsbeting på kostenheten, innebärande ökad satsning på råvaror 
1.600 tkr per år. 

Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Lars Alderfors (FP) och Eva Axelsson (KD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkar 
bifall till Christer Erikssons (C) tilläggsyrkande. 

Magnus Eriksson (SBÄ) yrkar 
i enlighet med bilaga KS 2013/257 j6. 

Gunnel Söderström (V) och Joachim Nordlund (V) yrkar 
i enlighet med bilaga KS 2013/257 j7 plus budget i enlighet med bilaga 1. Förslaget 
innebär en skattehöjning med 1 krona. 

Karin Karlsson (S), Eva Stenberg (S) och Ragge jagera (SD] yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposit'.on på kommunstyrelsens förslag, med undantag för 
kostenheten, Magnus Erikssons (SBÄ) yrkande och Gunnel Söderströms (V) yrkande 
och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag avseende 
kostenheten (800 tkr), Christer Erikssons (C) yrkande avseende kostenheten (1.600 

~~~j~ctdcagsbestyckande 
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SAlA 
!<OM MUN 

forts KF § 168 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNWLLMÄKTIGE 

Samma nträd!·sdatu m 

2013-11-25 

tkr) och Per-Olov Rapps (S) yrkande avseende kostenheten (O kr) och finner 
Christer Erikssons (C) yrkande bifallet 

Votering 
Votering begärs. Christer Erikssons (C) yrkande utses till huvudförslag. För att 
avgöra vilket yrkande som ska utgöra motförslag ställer ordföranden proposition på 
kommunstyrelsens förslag och Per-Olov Rapps (S) yrkande och finner Per-Olov 
Rapps (5) yrkande antaget som motförslag. 

Följande voteringsproposition godkänns. Den som stöder Christer Erikssons (C) 
yrkande röstar ja. Den som stöder Per-Olov Rapps (S) yrkande röstar nej. Vid 
omröstningen avges 23 ja-röster och 14 nej-röster. 4 avstår från att rösta. 
Omröstningslista, se bilaga. Kommunfullmäktige har således bifallit Christer 
Erikssons (C) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer Gunnel Söderströms (V) yrkande avsEende skattehöjning mot 
avslag och finner yrkandet avslaget. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa Reviderad Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun, Bilaga KS 
2013/257 j8, med undantag för kostenhet:en, samt 

att slopa besparingsbeting på kostenheten, innebära!' de ökad satsning på råvaror 
1.600 tkr per år. 

Reservationer 
Magnus Erikson (SBÄ) och Daniel Ahlin (SBÄ) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Magnus Erikssons (SBÄ) yrkande. 

Gunnel Söderström (V) och Joachim Nordlund (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, samtliga kontor 
vård- och omsorgsnämnden 
bildnings- och lärandenämnden 
revisionen 

~ ~ f1/ lUtdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 169 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sc1mma nträdesdatu m 

2013-11-25 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2014 

Beredning 
Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2014. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att kommunfullmäktige sammanträder följande dagar år 2014: 

27 januari 

24 februari 

31mars 

28 april 

26 maj 

18 juni 

25 augusti 

29 september 

bokslut 

strategisk plan, obs onsdag kl 09.00 

27 oktober delårsrapport med helårsprognos 

24 november nämndernas verksamhetspioner de(ges 

15 december 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, samtliga kontor 
vård- och omsorgsnämnelen 
bildnings- och lärandenämnd en 

·.··/ ~~ lUtdragsbestyrkande 

t-Cf? ltvl l 
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SALA 
KOMMUN 

§ 170 Inkomna motioner 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-11-25 

att hänskjuta följande motio~eer till kommunstyrelsen för beredning: 

D nr 

Motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka ingenjörer och 
naturvetare till välfärdssektorn. 
Motionen är undertecknad av Carola Gunnarsson (C) och Gustaf Eriksson (C). 

Motion om turistbyrå. 
Motionen är undertecknad av Andreas Weiborn (M). 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

l Utdcagsbestyrkande 

9 (12) 



SALA 
KOMMUN 

§ 171 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

S8mmanträdE~sdatu m 

2013-11-25 

Inkomna medborgarförslag 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att hänskjuta följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: 

Medborgarförslag om införande av ny stödfunktion- mentorskap. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Per Tjärnströ m. 

Medborgarförslag om anslutning till bredband- VDSL. 
Medborgarförslaget är inläm::tat av Jimmy Kedert. 

Medborgarförslag om miljön längs Sörskogsleden. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Agneta Lantz plus 139 andra. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 172 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNfULLMÄKTIGE 

S<tmmanträdE!sdatu m 

2013-11-25 

Dn r 

Fråga till bildnings- och lärandenämndens ordförande Eva 
Stenberg (S) angående strategi och handlingsplan för de politiska 
partiernas deltagande i skolan 

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

Frågan ska besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 

Utdrag 
bevakning 

~Just~es;Jgn l ~la lUtdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 168 Omröstningslista 

Beslutande 
Lars Alelerfors (FP) 

Emil Andersson (S) 
Eva Axelsson (KD) 

Karl-Axel Ekebom (S) 

Christer Eriksson (C) 
Gustaf Eriksson (C) 

Jan-Olov Eriksson (M) 

Magnus Eriksson (SBÄ) 
Dick Fo;·sberg (S) 

Mathias Goldkuhl (M) 

Christer Gustafsson (C) 

Lotta Holmer (S) 

Ragge jagero (SD) 

Bengt Jansson (S) 

Tomas Jansson (S) 

Michael PB Johansson (M) 

Tommy Johansson (S) 
Karin Karlsson (S) 

Bo Kihlström (S) 

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) 

Ulrika Spåreho (S) 

Eva Stenberg (S) 

Gunnel :Söderström (V) 

Maria Thunberg (M) 

Anders Westin (C) 

Erik Åberg (M P) 

Mårten Öhrström (C) 

Andreas Weiborn (M) 

Allan Westin (M) 

Kerstin Larsson (C) 

Sven-Olof Pettersson (S) 

Håkan Aspenbom (FP) 

Peter Kraft (MP) 

Daniel Ahlin (SBÄ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Si.lmmanträdesdatum 

2013-11-25 

§ 168 
JA 
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Vänsterpartiets förslag till reviderad budget för 2014- 2016 

Vårt budgetförslag är skrivet med utgångspunkt från Socialdemokraternas förslag till reviderad 

plan, från 29 oktober, som då presenterades vid kommunstyrelsens ledningsutskott 

Vänsterpartiet vill framhålla att vi ser positivt på flera av de konkreta förslag som finns i den 

reviderade budgeten. Det är viktigt att Kulturskolan får ett tillskott för att förhindra alltför stora 

nedskärningar och ge möjlighet till konstruktiva lösningar. Vi stöder också förslagen till nödvändiga 

investeringar vid Täljstenen och Lärkan. 

l juni tidigare i år antogs den strategiska planen och budget för Sala kommun 2014-2016 av de 

styrande socialdemokraterna och deras borgerliga allierade samt Sverigedemokraterna 

Resultatet blev som väntat fortsatta stora sparkrav på Vård- och omsorgsnämnden och Bildnings

och lärandenämnden, samt omfattande förändringar och nedskärningar av Kulturskolan. 

Den reviderade budgeten som socialdemokraterna nu lagt fram ändrar inte denna bild. Den stärker 

dessvärre bilden av en svag budget, som varken klarar av en långsiktig och socialt hållbar ekonomi 

eller tar hänsyn till verksamheternas behov. 

Tillfälliga intäkter, som återbetalning av försäkringspengar från AFA och ett större uttag av 

kommunens skog ( till stor del av ej fullvuxen skog), ger sken av en bättre ekonomi än som är 

fallet. Det är en kortsiktig politik som inte löser de grundläggande problemen. 

Någon vision för att utveckla skolan för barn och ungdomar, deras framtid, 

finns inte! 

Någon konkret plan för att säkerställa kvalile i omsorgen om äldre och funktionshindrade finns inte. 

Tyvärr har socialdemokraterna bara fromma förhoppningar att erbjuda. Trots att skattehöjning är 

en möjlighet som de såg i våras, avstår de från det nu. Socialdemokraterna tar inte sitt ansvar för 

medborgarna i Sala Kommun. 

Vänsterpartiet kan inte stillatigande acceptera att kommunens verksamheter skärs ner eller tvingas 

skära ner ytterligare. 

För 2014 lägger vi därför en skattehöjning på 1 krona för att inte försämra kvalilen i förskola, skola 

samt vård-och omsorgsnämndens verksamheter. Vänsterpartiet ser en skattehöjning som ett 

solidariskt bidrag för att ta hand om barnen, de äldre och funktionshindrade samt andra som är i 

behov av hjälp. 

På lång sikt tror vi att den enda lösningen på kommunernas ekonomiska problem är en kraftfull 

satsning på arbete och välfärd från statens sida. 

Vänsterpartiet vill ha en politik- för en stark välfärd, solidariskt finansierad och utan privata 

vinstintressen! 

Budget 2014. 2015. 2016 



Vård och omsorg 

Nytt team till hemtjänsten 6.2 miljoner 6.2 miljoner 6.2 miljoner 
Gruppboende. 5.8 miljoner 5.8 miljoner. 6.2 miljoner 

Servicebostäder 3.2 miljoner 3.2 miljoner 3.2 miljoner 

Bildning o Lärande 

-Minska grundskolans elevgrupper 

-Minska förskolans barngrupper 

-Vid tre enheter Lilla Academia 
-Dramapedagog. 12 miljoner 12 miljoner 12 miljoner 

TOTALT 27.2 miljoner 27.2 miljoner 27.2 miljoner 


