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SALA 
KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Justerandes sign 

Lars Al derfors (FP) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-02-24 

Emil Andersson (S) 
Marcus Andersson (SBÄ) 
Annica Aspenbom (FP) 
Eva Axelsson (KO) 
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 janssan (S) 
Michael PB Johansson (M) 
Tommy Johansson (S) 
Karin Karlsson (S) 
Bo Kihlström (S) 
Amanda Lindblad (S) 
Bo Lindholm (SD) 
Peter Molin (M) 
Pia Nilsson (S) 
Åsa Nilsson (S) 
Joachim Nordlund (V) 
Håkan Pettersson (KO) 
Per-Olov Rapp (S) 
Ulrika Spåreho (S) 
Eva Stenberg (S) 
Maria Thunberg (M) 
Anders Westin (C) 
Erik Åberg (MP) 
Mårten Öhrström (C) 
Andreas Weiborn (M) 

Allan Westin (M), ersätter Emil Klingström (M) 
Kerstin Larsson (C), ersätter Christer Gustafsson (C) 
Anna Gillerblad (C), ersätter Hans Johansson (C) 
Eva Törnblom (S), ersätter Tomas janssan (S) 
jahanoa Ritvadatter (V), ersätter Gunnel Söderström (V) 
Daniel Ahlin (SBÄ), ersätter Bror-Erik Andersson (SBÄ) 

Utdragsbestyrka n de 
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SALA 
KOMMUN 

Närvarande ersättare 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

7{ 
il 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-02-24 

Lars-johan Hylander (M) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Agneta Sonnebo Ö gren (FP) 
Thomas Calissendorff (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Alf Ekebom (S) 
Kenneth Edwardsson (S) 
Peter Kraft (MP) 
Beatrice W oldert (MP) 

jenny Nolhage, kommunchef 
Agneta von Schoting, vård- och omsorgschef 
)iii Ro os, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-02-24 
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Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 21 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-02-24 

Dnr 2014/35 KH nr 13 

Omfördelning av resurser för centralisering av tre löneassistenter 

INLEDNING 
I samband med implementering av genomförd organisationsförändring 2012-07-01 
och den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn av admi
nistrativa processer för lönehantering gjorts. Som följd av denna översyn har tre ad
ministrativa Iöneassistenter flyttats från skolförvaltningen till det centrala lönekon
toret. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/7/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, personalkontoret 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-14, § 4 
Kommunstyrelsens beslut 2014-02-06, § 26 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att till kommunstyrelsens anvisa 1.042 tkr, att täckas av 461 tkr från bildnings- och 
lärandenämnden samt 581 tkr från vård och omsorgsnämnde n. 

Utdrag 

kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 
jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 
ekonomikontoret 
jan e Allansson för kännedom 
bildnings- och lärandenämnden/skolförvaltningen för kännedom 
vård- och omsorgs;1ii_mndenjvård- och omsorgsförvaltningen för kännedom 
E: Yfl 1'1 t/Z L ? 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 22 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-02-24 

Dnr 2013/119 KH nr 14 

Redovisning av tillgänglighetsarbetet i Sala kommun 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige antog 2010-10-23, § 66, en ny policy för tillgänglighetsarbetet 
liksom en Plan för tillgänglighetsarbetet Dessa dokument har ersatt den tidigare 
handikapplanen för Sala kommun. 2013-05-27, § 87, beslutade kommunfullmäktige 
att besvara ett medborgarförslag om att förbättra tillgänglighetsarbetet i Sala kom
mun samt att uppdra till Sala kommuns nämnder att senast vid årsskiftet 2013/ 
2014 inkomma med en redovisning av uppgraderade planer vad som hittills gjorts, 
framtida behov samt vilka medel som behövs för att öka tillgängligheten i det offent
liga rummet 

Beredning 
Bilaga KS 2014/10 fl, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkon
toret 
Bilaga KS 2014/10/2, redovisningar från kommunstyrelsens förvaltning, vård-och 
förvaltningen och skolförvaltningen 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-14, § 6 
Bilaga KS 2014/10/3, VON§ 6 Plan för tillgänglighet 
Kommunstyrelsens beslut 2014-02-06, § 28 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna redovisningarna från förvaltningarna, samt 

att handlingsplanerna uppgraderas årligen. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 
ekonomikontoret 
bildnings-och lärandenämnden/skolförvaltningen 
vård-och omsorgsnämndenjvård- och omsorgsförvaltningen 

l!,x.p 2c:? IV C<Z 2J 
Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-02-24 

Dnr 2014/96 KH nr 15 

Förslag på ny modell för avkastningskrav på skogsverksamheten 

INLEDNING 
I dagsläget består Sala kommuns skogsinnehav till stor del av gallringsskog i åldern 
30-60 år. Skogen befinner sig då i sin mest växtliga fas, därför avverkas idag endast 
75 o/o av tillväxten, det vill säga Sala kommun bygger upp ett större virkesförråd. 
Tekniska kontoret presenterar tre avkastningsmodeller, förslag 1-3. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/13/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-28, § 12 
Kommunstyrelsens beslut 2014-02-24, § 30 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att förorda avkastningsmodell alternativ nr l för Sala kommuns skogsinne hav. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 
ekonomikontoret 
tekniska kontoret 

EX(! 1Jj!L/t12 
Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 24 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-02-24 

Dnr 2013/123 KH nr 16 

VafabMiljö AB; begäran om kommunal borgen 

INLEDNING 
VafabMiljö AB har till Sala kommun inkommit med begäran om att kommunal bor
gen tecknas för att finansiera lån för investeringar knutna till kommunernas avfalls
ansvar enligt miljö balken, amortering av lån, säkerhet för avslutning av avfallsupp
drag samt pensioner enligt ägaravtal. Bolaget har även inkommit med skrivelse med 
begäran om införande av borgensavgift på det belopp kommunerna borgar för till 
bolaget. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/8/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret 
bilaga KS 2014/8/2, skrivelse från VafabMiljö 
Bilaga KS 2014/8/3, skrivelse från VafabMiljö angående borgensavgift 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-28, § 21 
Kommunstyrelsens beslut 2014-02-06, § 40 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att teckna borgen för VafabMiljö AB på totalt 29.954.610 kronor, under förutsätt
ning av att övriga borgenärer följer sina åtaganden enligt förslag, 

att stödja införandet av en borgensavgift på 0,5 % på respektive kommuns borgens
åtagande gentemot VafabMiljö AB, samt 

att borgensåtagandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid för
fall för denne, av kommunstyrelsens vice ordförande och ekonomichefen, eller vid 
förfall för denne, av kommunchefen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 
jenny Nolhage 
ekonomikontoret 
VafabMiljö AB 

21 
Utdragsbestyrkande 
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§ 25 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-02-24 

Dnr 2014/247 KH nr 17 

Svar på motion om antalet ledamöter och ersättare i kommun
fullmäktige, styrelse och nämnder under nästa mandatperiod 

INLEDNING 
Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB Johans
son (M), Maria Thunberg (M), Mathias Goldkuhl (M) och Emil Klingström (M) inkom 
den 2 maj 2013 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att antalet ledamöter 
i Sala kommunfullmäktige från och med nästa mandatperiod bestäms till 41 samt att 
en parlamentarisk utredning prövar antal ledamöter i styrelse och nämnder. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/49/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/49/2, yttrande från Miljöpartiet 
Bilaga KS 2014/49/3, yttrande från Folkpartiet Liberalerna 
Bilaga KS 2014/49/4, yttrande från Salas Bästa 
Bilaga KS 2014/49/5, yttrande från demokratiberedningen 
Bilaga KS 2014/49/6, yttrande från Centerpartiet 
Bilaga KS 2014/49/7, yttrande från Socialdemokraterna 
Bilaga KS 2014/49/8, yttrande från Vänsterpartiet 
Bilaga KS 2014/49/9, yttrande från Sverigedemokraterna 
Bilaga KS 2014/49/10, yttrande från Kristdemokraterna 
Bilaga KS 2014/49/11, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-02-18, § 44 
Kommunstyrelsens beslut 2014-02-24, § 43 

Yrkanden 
Peter Molin (M) yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen, samt 
bifall till andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige be
slutar 
att anse motionen besvarad avseende förslag om att tillsätta en parlamentarisk ut
redning för att pröva antal ledamöter i styrelse och nämnder. 

Magnus Eriksson (SBÄ), Marcus Andersson (SBÄ), Daniel Ahlin (SBÄ), Michael PB 
Johansson (M), Jan-Olov Eriksson (M), Mathias Goldkuhl (M), Maria Thunberg (M), 
Allan Westin (M) och Andreas Weiborn (M) yrkar 
bifall till Peter Molins (S) yrkande. 

Per-Olov Rapp (S), Christer Eriksson (C), Lars Alderfors (FP), Ragge jagera (SD), Erik 
Åberg (MP), Eva Axelsson (KD), Johanna Ritvadatter (V) och Joachim Nordlund (V) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen avseende förslag om att antalet ledamöter i fullmäktige minskas 
från 45 ledamöter till41 ledamöter under mandatperioden 2015-2018, samt 
att anse motionen besvarad avseende förslag om att tillsätta en parlamentarisk ut
redning för att pröva antal ledamöter i styrelse och nämnder. 

r 
Utdragsbestyrka n de 
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SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

forts§ 25 

Proposition 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-02-24 

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

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå motionen avseende förslag om att antalet ledamöter i fullmäktige minskas 
från 45ledamöter till41ledamöter under mandatperioden 2015-2018, samt 

att anse motionen besvarad avseende förslag om att tillsätta en parlamentarisk ut
redning för att pröva antalet ledamöter i styrelse och nämnder. 

Utdrag 
parlamentariska gruppen 
demokratiberedningen 

.2(} /if{J2lf 

r 
Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-02-24 

Dnr 2014/173 

§ 26 Svar på interpellation från Andreas Weiborn (M) till kommunal
rådet Per-Olov Rapp (S) angående sociala medier 

Kommunalrådet Per-Olov Rapp (S) besvarar interpellationen. 

Justerandes sign 

r 
Utdragsbestyrkande 
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§ 27 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-02-24 

Kompletteringsval- anmälan av ny gruppledare för Vänster
partiet 

INLEDNING 
Gunnel Söderström (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 
januari 2014 att hon lämnar sitt uppdrag som gruppledare i kommunfullmäktige 
från och med den l mars 2014. 

Joachim Nordlund (V) anmäls som ny gruppledare för Vänsterpartiet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 
personalkontoretjlöneenheten 

/3,.'< /) ;Z{l!'/ r)22 !:f 
Utdragsbestyrka n de 

/lit 
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SALA 
KOMMUN 

§ 28 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-02-24 

Dnr 2014/242 

Interpellation till kommunalrådet om Salas ekonomiska kontroll 

INLEDNING 

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

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästa sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

(::(p 2_0l!fC1)2J 
Utdragsbestyrka n de 
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SALA 
KOMMUN 

§ 29 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-02-24 

Dnr 2014/377 

Interpellation till ordföranden i vård- och omsorgsnämnden 
omOS 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) hemställer om att få ställa rubricerade interpellation till ord
föranden i vård- och omsorgsnämnden Karin Karlsson (S). 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästa sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

r 
Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 30 

Justerandes sign 

Inkomna motioner 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-02-24 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

Motion om busslinje till Enköping. 
Motionen är undertecknad av Andreas Weiborn (M). 

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

Utdrag 

kommunstyrelsen 
.j.l/). i..(· l;' J 

e(.. V / (/ '-' 

r 
Utdragsbestyrkande 
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§ 31 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-02-24 

Inkomna medborgarförslag 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: 

Medborgarförslag om Föreningarnas Hus framtid. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Samarbetet, Föreningarnas Hus i Sala genom 
Veronica Andersson, Lissie Lindhult, P Pollak och Anna-Lena Hellblom. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Exr 2rJI'loZ?r 
Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-02-24 

§ 32 Svar på fråga från Erik Åberg (MP) till kommunalrådet Per-Olov 
Rapp (S) om Sala kommuns deltagande i miljömanifestationen 
WWF Earth Hour 2014lördagen den29mars kl20.30-21.30 

Kommunalrådet Per-Olov Rapp (S) besvarar rubricerade fråga. 

Justerandes sign 

r 
Utdragsbestyrka n de 
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§ 33 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-02-24 

Svar på fråga från Erik Åberg (MP) till kommunalrådet Per-Olov 
Rapp (S) om laddstolpar placerats ut i Sala kommun 

Kommunalrådet Per-Olov Rapp (S) besvarar rubricerade fråga. 

Utdragsbestyrkande 
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