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SALA 
KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Lars Al derfors (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) 
Mathias Goldkuhl (M) 
Carola Gunnarsson (C) 
Christer Gustafson (C) 
Lotta Holmer (S) 
Ragge jagera (SD) 
Bengt Jansson (S) 
Michael PB Johansson (M) 
Tommy Johansson (S) 
Karin Karlsson (S) 
Bo Kihlström (S) 
Emil Klingström (M) 
Amanda Lindblad (S) 
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) 
Thomas Calissendorff (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 

Allan Westin (M) 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign d 

fH( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Lars-Johan Hylander (M) 
Sven-Olof Pettersson (C) 
Anna Gillerblad (C) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Agneta Sonnebo Ö gren (FP) 
Alf Ekebom (S) 
Johanna Ritvadatter (V) 
Peter Kraft (MP) 
Beatrice W oldert (MP) 

Jenny Nolhage, kommunchef 
Silvana Ene lo Jansson, chef medborgarkontoret 
Virve Svedlund, kommunjurist 

Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 
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SALA 
KOMMUN 

§51 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Följande ärenden anmäls: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

statistikrapport jämlikt 16 kap 6 h§ SoL, samt 28 f och 28 g§ LSS, gällande ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoLsamt 9 § LSS. 

Revisionsberättelse för år 2013, Norra Västmanlands samordningsförbund. 

Förstudie - Icke verkställda gynnande beslut enligt LSS. 

Utdragsbestyrkande 

5 (30) 
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SALA 
KOMMUN 

§52 

Justerandes sign 

Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

D nr 

Victoria Palen (SBÄ) begär i skrivelse inkommen den 10 april2014 om befrielse från 
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i bildnings- och 
lärande nämnden, ledamot i beredningen för folkhälsa, barn och ungdom samt 
uppdraget som huvudman i Sala Sparbank 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Victoria P alen (SBÄ) befrielse från ovan nämnda uppdrag, 

att hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

Länsstyrelsen 
bildnings- och lärandenämnden 
beredningen för folkhälsa, barn och ungdom 
Sala Sparbank 
valberedningen 

Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§53 

Justerandes sign 

Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Dn r 

Urban Nordström begär i skrivelse inkommen den 23 april2014 om befrielse från 
uppdraget som ledamot i styrelsen för Sala Silvergruva AB. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Urban t befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 
Sala Silvergruva AB 
Urban Nordström 
valberedningen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§54 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Dnr 2014.484 

Bokslut 2013 för Sala kommun 

INLEDNING 
Bilaga KS 2014/57/1, Årsredovisning 2013. 
Bilaga KS 2014/57/2, indikatorsammanställning 2013. 

KH nr 26 

Bilaga KS 2014/57/3, begäran om tilläggsbudget i 2014 års driftanslag. 
Bilaga KS 2014/57/4, begäran om tilläggsanslag investeringar 2013 till2014. 
Bilaga KS 2014/57/5, nämndernas protokolL 
Bilaga KS 2014/57/6, nämndernas/förvaltningarnas internkontroll2013. 
Bilaga KS 2014/57/7, bolagens årsredovisningar. 
Bilaga KS 2014/57/8, Socialdemokraternas förslag till Bokslut 2013 med 
resultaträkning. 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 87. 
Bilaga KS 2014/57/9, Alliansens förslag till Bokslut 2013. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-04-15, § 102. 

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

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärde rna, 

att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, 

att fastställa tilläggsbudget för 2014 års driftanslag med 4.433 tkr, 

att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för 2014-2016 med 
50.826 tkr. 

Utdrag 

nämnder /styrelsen 
kommunala bolag 
kontoren 

o7 
;~v 

Utdragsbestyrka n de 
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SALA 
KOMMUN 

§55 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 
styrelse/nämnder 

INLEDNING 

Dnr 2014.618 

Sven-Erik Carlsson (C), sammankallande i revisionen, föredrar revisions
berättelsen. 

Beredning 
Revisionsberättelse för 2013. 
Revisorernas redogörelse för 2013. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna kommunens årsredovisning och lägga den till handlingarna, 

;ill:, med hänvisning till revisionsberättelsen, bevilja samtliga nämnder och styrelsen 
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för 2013. 

I beslutet om ansvarsfrihet deltar endast de förtroendevalda som ej haft förtroende
uppdrag i styrelse/nämnder, dvs Emil Klingström (M), Pia Nilsson (S), Lotta Holmer 
(S), Tommy Johansson (S), Bror-Erik Andersson (SBÄ) och Thomas Calissendorff (S). 

Utdrag 

nämnder /styrelsen 

Utdragsbestyrka n de 
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SALA 
KOMMUN 

§56 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Svar på medborgarförslag- Ransta växer igen 

INLEDNING 

Dnr 2014.7 KH nr 27 

Ransta Nästa Bygdegårdsförening, genom Eva Edin, inkom 2013-11-26 med 
rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att cykelvägar och 
grönområden i Ranstaska skötas om bättre, då dessa successivt håller på att växa 
igen på grund av bristande skötseL 

Beredning 
Bilaga KS 2014/92/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/92/2, yttrande från tekniska kontoret. 
Bilaga KS 2014/92/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 98. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-04-15, § 93. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Utdrag 

tekniska kontoret 
förslagsställaren 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§57 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Dnr 2014.120 KH nr 28 

Svar på medborgarförslag om belysning av Rådhuset och tak
ryttaren 

INLEDNING 
Lars M Johnson inkom 2014-01-20 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att det sätts upp belysning på Rådhusets fasad ut mot 
Stora torget och på takryttaren. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/93/l, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/93/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2014/93/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 99. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-04-14, § 94. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Utdrag 
tekniska kontoret 
förslagsställaren 

Ut d r agsbestyrka n de 
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SALA 
KOMMUN 

§58 

Justerandes sign 

Projekt Sociala företag 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Dnr 2014.401 KH nr 29 

De sociala företagen erbjuder möjligheter till ett aktivt arbetsliv för personer som av 
olika orsaker har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vård- och omsorgsnämn
den överlämnar ett ärende till kommunstyrelsen för ställningstagande avseende ett 
treårigt projekt Sociala företag. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/78/1. 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 81. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-04-15, § 79. 

Yrkande 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att för år 2014 anslå 500 tkr i tilläggsanslag till vård- och omsorgsnämnden för att 
möjliggöra uppstart av projektet Sociala företag. 

Utdrag 
vård- och omsorgsnämnden 
ekonomikontoret 

Utdragsbestyrka n de 
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SALA 
KOMMUN 

§59 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Dnr 2014.512 

Ansökan från Sala Silvergruva AB om ekonomiskt stöd 

INLEDNING 

KH nr 30 

Sala Silvergruva AB har genom styrelseordförande Lena Hjelm-Wallt~n och vd 
Katarina Litzen lämnat in en ansökan till kommunstyrelsen om ekonomiskt stöd om 
1.500 tkr för investeringar. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/85/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kommunchefen. 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 90. 
Reviderad Bilaga KS 2014/85/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 
kommunchefen. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-04-15, § 85. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att för år 2014 anslå 1.500 tkr till Sala Silvergruva AB i extra tilläggsanslag. 

Utdrag 

Sala Silvergruva AB 
ekonomikontoret 

d 

lH ( 
'nv 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 60 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Dnr 2014.449 

Ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB, återremiss 

INLEDNING 

KH nr 31 

Förslag till ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB behandlades vid kommun
fullmäktiges sammanträde den31mars 2014, § 41. Kommunfullmäktige beslutade 
att återremittera ärendet med uppdraget att tillföra formuleringen "ett levande 
kulturarv" till ändamålsparagrafen, § 4, i bolagsordningen. 

Beredning 
Kommunfullmäktige 2014-03-31, § 41. 
Reviderad Bilaga KS 2014/58/1, missiv. 
Reviderad Bilaga KS 2014/58/2, reviderat förslag till bolagsordning. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-04-15, § 86. 

Beredning 
Per-Olov Rapp (S) och Joachim Nordlund (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att fastställa reviderad bolagsordning för Sala Silvergruva, Reviderad Bilaga KS 
2014/58/2. 

Utdrag 

Sala Silvergruva AB 
Sofia Nilsson 

Utdragsbestyrkande 

14 {30) 



SALA 
KOMMUN 

§ 61 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Dnr 2014.597 

Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 

INLEDNING 

KH nr 32 

Sala kommuns fastighet Katrinelund 1:155 har av kommunen varit uthyrd för 
fritidsändamål. Hyresgästen har sagt upp hyresavtalet och därefter har fastigheten 
rivits då den var angripen av mögel och ej gick att renovera. Fastigheten som idag 
består av tomtmark med ett mindre uthus är nu såld. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/98/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, enheten för 
planering och utveckling. 
Bilaga KS 2014/98/2, köpekontrakt. 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 94. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-04-15, § 89. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna försäljning av fastigheten Katrinelund 1:155 till Linus Johansson, för 
en köpesumma av 450 tkr, i enlighet med köpekontrakt Bilaga KS 2014/98/2, samt 

att handlingar i ärendet undertecknas av chefen för samhällsbyggnadskontoret, Sala 
kommun. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, planering- och utveckling 

Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 62 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Dnr 2014.115 KH nr 33 

Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljö 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) inkom 2014-01-20 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det tas fram nya regler för upphandlingen i Sala kommun så att kvalitet, 
arbetsvillkor och omsorg om miljön blir vägledande. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/89/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2014/89/2, yttrande från ekonomikontoret, upp handlaren. 
Bilaga KS 2014/89/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 95. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-04-15, § 90. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C), Magnus Eriksson (SBÄ) och Joachim Nordlund (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

ekonomikontoret, upphandlarna 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 63 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Dnr 2014.81 KH nr 34 

Svar på motion om att skapa ett turistkort för Sala- "Silverkortet" 

INLEDNING 
Mårten Öhrström (C) inkom 2014-01-14 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att möjligheten utreds att införa ett turistkort för Sala kommuns 
kollektivtrafik, så att besökare kan lösa ett kort för en fast summa och åka kollektivt 
i hela kommunen under en begränsad tid. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/90/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2014/90/2, yttrande från Företagarcentrum. 
Bilaga KS 2014/90/3, yttrande från medborgarkontoret 
Bilaga KS 2014/90/4, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 96. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-04-15, § 91. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S), Mårten Öhrström (C) och Magnus Eriksson (SBÄ) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna införa ett kombinerat 
turist- och kulturkort, alternativt endast turistkort för kollektivtrafik, så att man 
som besökare i Sala kommun kan för en fast summa kan åka kollektivt och ta del av 
olika rabatter och tjänster under en begränsad tid, samt 

att därmed anse motionen bifallen 

Utdrag 
Företagarcentrum 
medborgarkontoret 

Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 64 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Dnr 2014.148 KH nr 35 

Svar på motion om att initiera en utredning kring Strå kalkbruk 

INLEDNING 
Anders Westin (C), Christer Gustafsson (C) och GustafEriksson (C) inkom 2014-01-
24 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att det initieras en utredning 
tillsammans med Strå kalkbruks ägare och andra intressenter i syfte att dels påvisa 
vilka insatser som behöver göras för att miljön ska bli säkrare att vistas i och dels ta 
fram en enkel plan för hur området ska bevaras och utvecklas i framtiden. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/91/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2014/91/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2014/91/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 97. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-04-15, § 92. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 65 

justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Dnr 2014.564 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

INLEDNING 

KH nr 36 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas 
inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till 
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 
handläggning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/94/1, missiv och sammanställning från kommunstyrelsens 
förvaltning. 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 100. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-04-15, § 95. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunsekreteraren 

C) 

N~ 
Utdragsbestyrka n de 

19 (30) 



SALA 
KOMMUN 

§ 66 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Dnr 2014.565 KH nr 37 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett 
år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall medborgarförslag beredas så, att fullmäk
tige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om bered
ning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid be
redningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/95/1. missiv och sammanställning från kommunstyrelsens 
förvaltning. 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 101. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-04-15, § 96. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunsekreteraren 

Utdragsbestyrkande 

20 (30) 



SALA 
KOMMUN 

§ 67 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Dnr 2014.566 KH nr 38 

Uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag som ska 
verkställas 

INLEDNING 
Redovisning av motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu ej 
verkställts. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/96/1, missiv och sammanställning från kommunstyrelsens 
förvaltning. 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 102. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-04-15, § 97. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

registrator 

Utdragsbestyrkande 

21 (30) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 68 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Dnr 2014.537 

Interpellation till kommunalrådet angående buss med nolltaxa i 
Sala kommun 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet tas upp på sammanträdet den 26 maj. 

Utdrag 

bevakning 

, . 
.r! \ l 
t\\~ 

Utdragsbestyrkande 

22 (30) 



SALA 
KOMMUN 

§ 69 

Justerandes sign 

Kompletteringsval 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Dn r 

Kommunfullmäktige beslutar 

att välja Maria Thunberg (M) till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt t o m 
2014-12-31, efter Anne-Cathrine Risberg (M), 

att välja Marie Falestål (SBÄ) till ny ledamot i beredningen för folkhälsa, barn och 
ungdom t o m 2014-10-15 efter Victoria PaJen (SBÄ), 

att välja Marie Falestål (SBÄ) till ny ledamot i bildnings- och lärandenämnden t o m 
2014-12-31 efter Victoria PaJen (SBÄ), 

att välja Adam Calissendorff (SBÄ) till ny ersättare i bildnings- och lärandenämnden 
t o m 2014-12-31 efter Marie Falestål (SBÄ), 

att välja Kjell Wennerborg (S) till ny ledamot i styrelsen för Sala Silvergruva AB, 
efter Urban Nordström, till och med ordinarie bolagsstämma 2015. 

Utdrag 

Västmanlands tingsrätt 
beredningen för folkhälsa, barn och ungdom 
bildnings- och lärandenämnden 
Sala Silvergruva AB 
lönekontoret 
de valda 

c 

N~ 
Utdragsbestyrkande 

23 (30) 



SALA 
KOMMUN 

§ 70 

Justerandes sign 

Inkomna motioner 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

att hänskjuta följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

Motion om lokalt slakteri. 
Motionen är undertecknad av Erik Åberg (MP). 

Motion om utbyggnad av scenen i ställverket vid Täljstenen. 
Motionen är undertecknad av Joachim Nordlund (V) och Gunnel Söderström (V). 

Motion om kost- och livsmedelsplan för Sala kommun. 
Motionen är undertecknad av Andreas Weiborn (M). 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 

24 (30) 

D nr 



SALA 
KOMMUN 

§71 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

D nr 

Interpellation till ordförande i bildnings- och lärandenämnden om 
olika åtgärder inom skolan för att höja kvaliteten 

INLEDNING 
Lars Al derfors (FP) och Annica Aspenbom (FP) hemställer om att få ställa 
rubricerade interpellation till Eva Stenberg (S), ordförande i bildnings- och 
lärandenämnden. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

Utdragsbestyrkande 

25 {30) 



SAlA 
KOMMUN 

§72 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

D nr 

Interpellation till bildnings- och lärandenämndens ordförande om 
trafiksäkerheten kring Åkraskolan 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) hemställer om att få ställa rubricerade interpellation till Eva 
Stenberg (S), ordförande i bildnings- och lärandenämnde n. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

Utdragsbestyrkande 

26 (30) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 73 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Fråga till kommunalrådet angående gode män 

INLEDNING 
Maria Thunberg (M) hemställer om att få ställa rubricerade fråga till 
kommunalrådet Per-Olov Rapp (S). 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att frågan får ställas. 

Frågan kommer att besvaras vid näskommande sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

Utdragsbestyrkande 

27 (30) 

D nr 



SALA 
KOMMUN 

§ 74 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

D nr 

Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande om postlistan 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) hemställer om att få ställa rubricerade fråga till Karin 
Karlsson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar 

att frågan får ställas. 

Frågan kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

Utdragsbestyrkande 

28 {30) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 75 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Fråga till bildnings- och lärandenämndens ordförande om 
postlistan 

INLEDNING 

D nr 

Andreas Weiborn (M) hemställer om att få ställa rubricerade fråga till Eva Stenberg 
(S), ordförande i bildnings- och lärandenämnde n. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att frågan får ställas. 

Frågan kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 
bevakning 

o 

m! 
Utdragsbestyrkande 

29 (30) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 76 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 

Inlämnat medborgarförslag 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att hänskjuta följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: 

Medborgarförslag om utsmyckning av rondell. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Ulf Westman. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 

30 (30) 

Dn r 


