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SAlA 
KOMMUN 

N ärvaralista 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdf~sdatum 

2014-01-27 

Beslutande Lars Alderfors (7P) 
Ledamöter 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), kl19.00-20.00, § 1-9 
Monica Fahrman (MP) 
Dick Forsberg (S) 
Mathias Goldkuhl (M) 
Carola Gunnarsson (C) 
Christer Gustafsson (C) 
Lotta Holmer (S) 
Ragge jagera (SD) 
Bengt janssan (S) 
Tomas janssan (S) 
Michael PB Johansson (M) 
Tommy Johansson, k\ 19.00-19.12, § 1-6 
Karin Karlsson (S) 
Bo Kihlström (S) 
Amanda Lindblad (S) 
Bo Lindholm (SD) 
Peter Molin (M) 
Pia Nilsson (S) 
Asa Nilsson (S) 
Joachim Nordlund (V) 
Håkan Pettersson (KD) 
Per-Olov Rapp (S) 
Ulrika Spåreho (S) 
Eva Stenberg (S) 
Anders Westin (C) 
Erik Åberg (MP) 
Mårten Öhrström (C) 
Andreas Weiborn (M) 

Tjänstgörar•deersättare Allan Westin (M} 
PeruillaJohansson (M) 
Kerstin Larsson (C) 
Sven-Olof Pettersson (C) 
Eva Tömblom (S), § 7-20 
johanna Ritvadatter (V) 
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SALA 
KOMMUN 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltogare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNfULLMÄKTIG~ 

Sammanträdc~sdatLim 

2014-01-27 

Daniel Ahlin (SBÄ) 

Lars-johan Hylander (M) 
Anna Gillerblad (C) 
Håkan AspenboPJ (FP) 
Agneta Sanne bo Ö gren (FP) 
Rolf Nordström (KD) 
Thomas Calissendorff (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Alf Ekebom (S) 
Kenneth Edwardsson (S) 
Peter Kraft (MP) 
Beatrice W oldert (MI') 

jenny Nolhage, kommunchef 
Virve Svedlund, kornmunjurif;t 

~t -T--1 UtdragsbesJ:yrkancle 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESP~OTOKOLL 
KOMMUN!'UllMÄKTIGE 
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SALA 
KOMMUN 

§l Anmälningsärenden 

Följand<~ ärenden anmäls: 

SAIVIMANTRÄDESPHOTOKOLL 
KOMIVIUNrrULLMÄKTIGF. 

StJmm<Jnträdesdatum 

2014-01-27 

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

Verksamhetsplan 2014-2016 från bildnings- och lärandenämn den, 

Verksamhetsplan 2014-2016 frän vård- och omsorgsaämnden. 

s (24) 
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SAlA 
KOMMUN 

§2 Avsäg::!lse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPqQTOKOLL 
KOMMUN>ULLMÄKTIGF. 

S<imm<lnträdesdatum 

2014--01-27 

Linn Hemlin (MP) begär i skrivelse inkommen dE·n 7 januari om befrielse från 
uppdragen som ersättare i demokratiberedningen och som ledamot i beredningen 
för sam;1ällsbyggnad och hållbar utveckling. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Linn Hemlin (MP) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 
demokratiberedningen 
beredningen för samhällsbyggnad och hållbar utveckling 
valberedningen 
lönekontoret 

Juster~,;gn l ~JifTiötdragsbestyrkande 

6 (24} 



§3 Anmälan 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESP~OTOKOLL 
KOMMUN~ULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-01-27 

Gunnel Söderström (V) anmäler i skrivelse inkommen den 20 januari 2014 att hon 
lämnar sitt uppdrag som gruppledare i kommunfullmäktige fr o m den 1 mars 2014. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

lä nekontoret 
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§4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUN<ULLMÄKTIGE 

Sammanträdf~sdatum 

2014-01-27 

2013.64 

Svar på medborgarförslag om tråningsstation i stadsparken 

INLEDNING 

KH nr l 

Nielas Larsson inkom den 14 augusti 201:l med förslag att en träningsstation ska 
byggas i stadsparken. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/292/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ord
förande. 
Bilaga KS 2013/292/2, yttrande från kultur- och fritidskontoret 
Bilaga KS 2013/292/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2013-12-17, § 333. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-09, § 15. 

BESLUT 
Kornmunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kultur- och fritidskontoret 
frågeställaren 
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SAlA 
KOMMUN 

§5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNWLLMÄKTIGE 

S<mlmCJnträd~sdatllm 

20H-01-27 

2013.65 KHnr2 

Svar på medborgarförslag om att bygga nya toaletter och skötrum 
i lekparken, stadsparken 

INLEDNING 
Pia Samuelsson inkom den 5 juni 2013 med förslag att toaletter med skötrum ska 
byggas i stadsparkens lekpark. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/293/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande. 
Bilaga KS 2013/293/2, yttrande från tekniska kontoret. 
Bilaga KS 2013/293/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2013-12-17, § 334. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-09, § 16. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommur,styrelsens förslag 

att anse medborgarf6rslaget besvarat. 

Utdrag 

tekniska kontoret 
förslagsställaren 

~Juster~>ign l ~f~~Utdragsbesryrkande 
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l SALA 
KOMMUN 

§6 

SAIVIMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNWLLMÄKTIGE 

Sc.Jmmanträdt!sdatum 

2014-01-27 

2013.66 KH nr3 

Svar på medborgarförslag om ett kommunalt båthus för kanoter 
vid Långforsen 

INLEDl\iiNG 
Erik Hu\tby inkom den 16 september 2013 med förslag om att det ska byggas ett 
kommuaalt båthus för kanoter vid Långforsen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/294/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordföra:~de. 

Bilaga KS 2013/294/2, yttrande från kultur- och fritidskontoret 
Bilaga KS 2013/294/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2013 .. 12-17, § :n s. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-09, § 17. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att överlämna medborgarförslaget till Må.'ls Ols-:;.ällskapet, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kultur- och fritidskontoret 
förslagsställaren 

~IJtdragsbestyrkantle 

10 (24) 



SALA 
KOMMUN 

§7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMIVIUNFULLMÄKTIGr: 

so·1rnmcJnträd~!sdatum 

2014-01-27 

2013.67 

Svar på medborgarförslag om miljön längs Särskogsleden 

INLEDNING 

KHnr4 

Boende utefter Särskogsleden inkom den 16 september 2013 där de efterfrågar 
vilka åtgärder Sala kommun ska vidta för att förbättra boendemiljön längs Sär
skogsled en. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/295/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande. 
Bilaga KS 2013/295/2, yttrande från teknisk;;. kontoret. 
Bilaga KS 2013/295/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2013··12-17, § :336. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-0l-09, § 18. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att uppdra till kommunstyrelsenjkommunstyreh;ens förvaltning att. i samråd med 
Trafikverket och allmänheten skyndsamt genomföra ett möte om hur 
bullerminskning på Särskogsleden snabbt och effektivt kan ordnas, 

att samtidigt påtala för Trafikverket om b-2hovet att tidigarelägga genomförande av 
Förbifart Sala, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

tekniska kontoret 
förslagsställaren 
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SALA 
KOMMUN 

§8 Policy för friskvård 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPqOTOKOLL 
KOMMUNfULLMÄKTIG~ 

S«rnmanträd<!Sdatum 

2014-01-27 

2013.105 KH nrS 

En över>yn av Sala kommuns friskvårdsarbete har visat behov av att uppdatera 
kommungemensamt styrdokdment avseende friskvård. 

Beredning 
Ärendet är behandlat på arbEtsgivarutskottet 2013-12-02. 
Bilaga KS 2014/1/1, skrivelse från kommunstyrelsens förnltning, personalkontoret 
Bilaga KS 2014/1/2, förslag till policy. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-09, § 2. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta Policy för friskvård, Bilaga KS 2014/1/2. 

Utdrag 
personalkontoret 

r'"?tC J~ T-IUtdragsbesi:yrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNfULLMÄKTIGE 

5<-:lmm<lnträdesdatum 

2014-01-27 

Lokal kulturplan för Sala kommun 

INLEDNING 

2013.72 KH nr6 

Kommunstyrelsen beslutade 2012 ·11-08, § 246, att ge dåvarande kulturutskottet i 
uppdrag att ta fram en lokal kulturplan för Sa!a kommun i samverkan med det lokala 
kulturlivet, samt att den lokala kulturplanen ska innehålla nulägesbeskrivning, 
vision och strategi för hur Salas kulturliv kan utvecklas fram till 2024 och hur den 
lokala planen kan kopplas till Sala kommuns övergripandr vision och den regionala 
planen. 

Beredning 
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2013-12-17, § 95. 
Bilaga KS 2014/2/1, Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-09, § 3. 

Yrkanden 
Amanda Lindblad (S), Anders Westin (C), Monica Fahrman (MP), Carola Gunnarsson 
(C) Ragge Jagero (SD), Johanna Ritvadatter (V), Magnus Eriksson (SBÄ), Lars 
Alelerfors [FP), Håkan Pettersson (KD) och Annica Aspenbom (FP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag 
att fastställa reviderad Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016. 

Joachim Nordlund (V) yrkar 
att ärendet återremitteras med uppdraget att redovisa prioriteringar för 
kulturverksamheten i Sala kommun 2014-20:i6 i syfte att förbättra möjligheterna 
för kulturutövare och aktiva kulturföreningar samt öka tiEgängligheten för publik 
och besökare. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
avslag på Joachim Nordlunds (V) yrkande. samt yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anders Westin [C) yrkar 
avslag på Joachim Nordlunds (V) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eHer avgöras idag och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden stiiller kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner förslaget 
bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att fastställa reviderad Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016. 

Reservation 
Joachim Nordlund (V) reserverar sig mot beslutet. 

Utdrag: kultur- och fritidskontoret l t} -T-~ Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMIVIUNrcULLMÄKTIGF. 

S<lmmanträdf'sdatllm 

2014-01-27 

2013.54 KH nr7 

Avtal om anläggningsarrende för 3G Infrastructure Services AB på 
fastigheten Kristina 4:15, Bråsta backe 

INLEDNING 
3G lnfrastructure Services AB önskar arrmdera ett område om cirka 15 kvm på 
fastigheten Kristina 4:15 i Bråsta backe för ett tom pit42 meter. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/282/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning. 
Bilaga KS 2013/282/2, avtal. 
Ledningsutskottets beslut 2012··12-17, § 321. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-09, § :5. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

iill, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/"282/2, med 3G 
lnfrastructure Services AB, teckna avtal om anläggningsarrende på fastigheten 
Kristina 4:15, Bråsta backe, för en tid av 10 år, samt 

att avtalshandlingarna tecknas av sarnhällsbyggnadschef. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret 
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SALA 
KOMMUN 

§11 

SAMMANTRÄDESPqQTOKOLL 
KOMMUNi'UllMÄKTIGF. 

S<1mmanträdesdatum 

2014-01-27 

2013.61 KHnr8 

Digital agenda med e-strategiskt program för Sala kommun 2014-
2016 

INLEDI\IING 
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2013-10-29 att uppdra till kommun
styrelsens förvaltning att ta fram ett e-strategiskt program för en lokal digital 
agenda, att fastställas av kommunfullmäktige. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/252/2, Digit«l agenda med e-strategiskt ptagram för Sala kommun. 
Ledningsutskottets beslut 2013··12-17, § :!28. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-0l-09, § 10. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C), Per-C' lov Rapp (S), Gustaf ErikssoE (C), Anders Westin (C), 
Christer Eriksson (C}, ErikÅberg (MP), Rzgge jagera (SD) Jch Lars Alderfors (FP) 
yrkar bifall till kommunstyreisens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att målEt för bredbandstillgängligheten i Sala kornmun ska vara 100 o/o, samt 

m, efte;- inskrivning av ovanstående mål r dokumentet, fastställa Digital agenda med 
e-strategiskt program för Sala kommun 2014··20 16, Reviderad Bilaga KS 
2013/252/2. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvalting 
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SALA 
KOMMUN 

§ 12 

SAMMANTRÄDESPWTCKOLL 
KOMMUN~ULLMÄKTIGE 

SammanträdesdatLIm 

2014--01-27 

2013.52 KHnr9 

Svar på motion om längre serveringstider för Salas restauranger 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) inkom den 30 september 2013 med motion med förslag att 
kommunfullmäktige beslutar att, som Västerås stad under en period av ett år, testar 
en förlängning av serveringstiderna för S<tlas restauranger med en timme. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/288/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/288/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret, 
alkoholhandläggare n. 
Bilaga KS 2013/288/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-12-17, § 329. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-0l-09, §U. 

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

Joachim Nordluad yrkar 
att motionen ska avslås. 

Mathias Goldkuhl (M) yrkar 
bifall till Andree;s Weiborns yrkande. 

Dick Forsberg yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposit.on på kommunstyrelsens förslag, Andreas Weiborns 
(M) yrkande och Joachim Nordlunds (V) yrkande och finner kommunstyrelsens 
förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommuP.styrelsens förslag 

att göra en utvärdering tillsammans med berörda myndigheter, förvaltning och 
restaurang-/krogägare vad denna utökade serveringstimme gett för effekter, 

att uppdra till kommunstyrelsenjkornmu~1styrelsens förvaltning att i dialog med 
Salas restaurang-/krogägare senast 2014·03-15 se över intresset hos restaurang
/krogägare att förlänga serwringstillstån1 till kl 03.00, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Reservationer 
Jan-Olov Eriksson (M), Mathias Goldkuhl [M), Michael PB Johansson (M), Peter Molin 
(M), Andreas Weiborn (M), Allan Westin (M) och Pernilla Johansson (M) reserverar 
sig till förmån för Andreas Weiboms (M) yrkande. 

Utdrag: samhällsbyggnadskontoret 

iH ~~Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§13 

SAMMANTRÄDESPROTCKOLL 

KOMMUN~ULLMÄKTIGE 

Sa rnmanträd ~~sd a tu m 

2014-01-27 

Svar på motion om trappklättrare 

INLEDNING 

2013.51 KH nr 10 

Magnus Eriksson (SBÄ} inkom den 26 augusti 2013 med motion med förslag att det 
tas fram jämförelsematerial mellan bostadsanpassning med hissanordningar och 
trappkliittrare, att samhällsbyggnadskontoret införskaffar hjälpmedlet samt redo
visar investeringsbehov till reviderad strotegisk plan 2013-2016 samt att vård- och 
omsorgsnämnden ser över möjligheterna att införskaffa trappklättrare till 
hemtjänsten och redovisa investeringskostnader till kommunstyrelsen till reviderat 
strategisk plan 2014-2016. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/289/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/289/2, yttrande VON§ 131. 
Bilaga KS 2013/289/3, yttrande från samhällbyggnadskontoret, byggenheten. 
Bilaga KS 2013/289/4, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-12-17, §:Bo. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-09, § 12. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

vård- och omsorgsnämnden 
samhällsbyggnadskontoret 
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SALA 
KOMMUN 

§ 14 Svar på motion om Wi-Fi 

INLEDNING 

SAMMA.NTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUN~ULLMÄKTIGE 

S<l rn ma nträdt:sd atll m 

2014-01-27 

2013.62 KH nr 11 

Andreas Weiborn (M) inkom den 2 7 augusti 2013 med motion med förslag att 
möjligheten till att erbjuda Wi-Fi i Sala tätort ska utredas. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/290/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/290/2, yttraude från kommunstyrelsens förvaltning, 
medborgarkontoret. 
Bilaga KS 2013/290/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-12-17, § 331. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-09, § 13. 

Yrkande 
Andrea~; Weiborn (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens fÖrslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommur:stymlsens förslag 

att utvidgning av Wi-F i till ytterligare platser, där Sala kommun har intresse av att 
ge god service, överlämnas ti!l budgetberedningen 2015-2017, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 

medborgarkontoret 

l Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUN<cULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-01-27 

2013.63 KH nr 12 

Svar på motion om förmåner via löneavdrag för anställda i Sala 
kommun 

INLEDI\iiNG 
Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) inkom den 30 september 2013 
med motion med förslag att kommunstyrdsens förvaltning ska utreda möjligheten 
att kunna erbjuda förmåner via löneavdrag till Sala kommuns anställda. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/291/1, motionssvar från kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. 
Bilaga KS 2013/291/2, yttrande från kommunstyrelsens f::irvaltning, 
personalkontoret. 
Bilaga KS 2013/291/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013··12-17, § 332. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-09, § 14. 

BESLUT 
Kornmunfullmäktige beslutar i enlighet med kommur,styrelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

personalkontoret 

~Utdragsbestyrkanrle 
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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTGKOLL 

KOMIVIUNI'ULLMÄKTIGE 

S;Jmme~nträdf:sdatum 

2014-01-27 

§ 16 Svar på fråga från Andreas Weiborn (M) till kommunalrådet Per
Olov Rapp (S) om samarbetsavtal för planering av 
sjukhusområdet i Sala 

Kommunalrådet Per-Olov Raop (S) besvarar rubricerade fråga. 
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SALA 
KOMMUN 

§ 17 Kompletteringsval 

BESLUT 
Kornmunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPqQTOKOLL 
KOMMUN!'UllMÄKTIGf. 

S<lmmanträdE:sdatlim 

2014-01-27 

att välja Christoffer Lernö (MP) tillledamot i beredningen för samhällsbyggnad och 
hållbar utveckling efter Linn Hemlin (MP) t o m 2014-12-2:1, 

att välja Peter Kraft till ny ersättare i demokratiberedningen efter Linn Hemlin (MP) 
t o m 2014-12-31. 

Utdrag 
Anders J ollansson 
Jakob Fjellander 
de valda 

r·"w i B ~-~Utdragsbesl;yrkancle 
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SALA 
KOMMUN 

§ 18 

~Justerandes'! 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNl'ULLMÄKTIGE 

Sammanträd~.>sdatum 

2014,-01-27 

Inkomna medborgarförslag 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att hänskjuta följande medborgarförslag till kommun,>tyrelsen för beredning: 

Medborgarförslag angående belysning av Rådhuset och dess "takryttare" under 
dygnets mörka timmar. 
Medborgarförslaget år inlämaat av Lars M Johnsson. 

Medborgarförslag angående boende för icke l<.reditvärdiga inom Sala kommun 
Medborgarförslaget år inlämnat av Per Tj,'irnström. 

Medborgarförslag om att fler kan erbjudas boendestöd. 
Medborgarförshget är inlä!P..~1at 2v Per Tjärnström. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

~~ T-~Utdrag~bestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 19 Inkomna motioner 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar 

SAIVIIVIANTRÄDESPHOTOKOLL 
KOMMUNI'UlLMÄKTIGE 

S;:1mmanträdesdatum 

2014-01-27 

att hänskjuta följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

Motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället 
Motionen är undertecknad av Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M). 

Motion om integration och arbete. 
Motionen är undertecknad av Peter Molin (MJ, Andreas Weiborn (M), Jan-Olov 
Eriksson (M), Michael PB Johansson (M), Mathias Goldkuhl (M), Allan Westin (M) 
och Pemilla Johansson (M). 

Motion om att skap!l.l'.:.'tt Sala~ turistkort "Silverkortet". 
Motiomm är undertecknad av Mårten Ö hr ström [C). 

Motion angående skydd för omsorgstagares pengar. 
Motionen är undertecknad av Mårten Öhrström [C). 

Motion om nya upphandlingsregler för kvalitet och miljö. 
Motionen är undertecknad av Caroia Gunnarsson (C). 

Motion om att initiera en utredning kring Strå kalkbruk och dess närområde. 
Motionen är undertecknad av ... ~ ... nders \A/estic (C)1 Christer Gustafsson (C) och Gustaf 
Eriksson (C). 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

r'"~ l J~--r-lagsbescyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 20 

SAMMANTRÄDESP~OTOKOLL 

KOMMUNfULLMÄKTIGF. 

Sammanträd€:sdatum 

2014--01-27 

Interpellation tiii kommunalrådet angående sociala medier 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) hemställer om att få ståila rubricerade interpellation till 
kommunalrådet Per-Olov Rapp (S). 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästa 5ammanträde. 

Utdrag 

bevakning 
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