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SALA 
KOMMUN 

N ärv ar o lista 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Justerandes sign 

Lars Alderfors (FP) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

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) 
Dick Forsberg (S) 
Mathias Goldkuhl (M) 
Carola Gunnarsson (C) 
Christer Gustafsson (C) 
Lotta Holmer (S) 
Ragge jagera (SD) 
Bengt janssan (S) 
Michael PB johanssan (M) 
Tommy Johansson (S) 
Karin Karlsson (S) 
Bo Kihlström (S) 
Emil Klingström (M) 
Amanda Lindblad (S) 
Bo Lindholm (SD) 
Peter Molin (M) 
Pia Nilsson (S), kl19.00-20.40, § 77-84 
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) 
Anders Westin (C) 
Andreas Weiborn (M) 

Allan Westin (m), ersätter Maria Thunberg (M) 
Kerstin Larsson (C), ersätter Hans Johansson (C) 
Anna Gillerblad (C), ersätter Mårten Öhrström (C) 
Thomas Calissendorff (S), ersätter Pia Nilsson (S) § 86-95 
Peter Kraft (MP), ersätter Monica Fahrman (MP) 
Beatrice W oldert (MP), ersätter Erik Åberg (MP) 
Eva Törnblom (S), ersätter Tomas Jansson (S) 

Utdragsbestyrkande 

2 (26} 



SALA 
KOMMUN 

Närvarande ersättare 

Övriga deltaga re 

Justerandes sign 

1/ 
l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

Lars-johan Hylander (M) 
Håkan Aspenbom (FP) 
Agneta Sonnebo Ögren (FP) 
Thomas Calissendorff (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Alf Ekebom (S) 
Kenneth Edwardsson (S) 
)ohanna Ritvadatter (V) 

)enny Nolhage, kommunchef 
Silvana Enelo-Jansson, biträdande förvaltningschef 
)iii Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 

3 (26) 



SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 
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Utdragsbestyrkande 

4 (26) 



SALA 
KOMMUN 

§ 77 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Följande ärenden anmäls: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

Länsstyrelsens protokoll2014-05-07. Länsstyrelsen har utsett Daniel Ahlin (SBÄ} 
till ny ledamot i kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2014 efter Victoria 
PaJen (SBÄ}. 

Länsstyrelsens protokoll2014-05-07. Länsstyrelsen har utsett David Karlsson (SBÄ} 
till ny ersättare i kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2014 efter Daniel 
Ahlin(SBÄ}. 

/P 
l 

Utdragsbestyrka n de 

5 {26) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 78 

Justerandes sign 

Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

Dnr 2014/19 

Pär Eklund (MP) begär i skrivelse inkommen den 7 maj 2014 befrielse från 
uppdraget som ledamot i bildnings- och lärandenämnden. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Pär Eklund (MP) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

bildnings- och lärandenämnden 
valberedningen 
personalkontoret/löner 

Utdragsbestyrkande 

!j 

6 (26) 



SALA 
KOMMUN 

§ 79 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

Dnr 2014/673 KH nr 39 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) 

INLEDNING 
Förslag på reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/110/1, reviderad taxa 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2014-04-22, § 39 
Kommunstyrelsens beslut 2014-05-08, § 107 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808), samt 

att timtaxan (timavgiften) ska vara 860 kronor per timme. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällbyggnadskontoret 
Sofia Nilsson 

Utdragsbestyrkande 

7 (26) 



SALA 
KOMMUN 

§ 80 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

D nr 2014/305 KH nr 40 

Plan för Sala stad - fördjupning av översiktsplan 

INLEDNING 
Fördjupningen av översiktsplanen, Plan för Sala stad, syftar till att visa på möjlig
heter för framtida utveckling av staden och dess närmaste omland. Den utgör en 
viktig grund för allt planeringsarbete som rör bebyggelse, trafikstruktur och miljö. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/102/1, utlåtande 
Bilaga KS 2014/102/2, planförslag 
Bilaga KS 2014/102/3, samrådsredogörelse. 
Bilaga KS 2014/102/4, miljökonsekvensbeskrivning bilaga 1 
Bilaga KS 2014/102/5, planeringsförutsättningar bilaga 2 
Bilaga KS 2014/102/6, kartbilaga bilaga 3 
Bilaga KS 2014/102/7, Sala tätorts grönstruktur bilaga 2:1 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-22, § 107 
Kommunstyrelsens beslut 2014-05-08, § 113 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens beslut 
att anta Plan för Sala stad- fördjupning av översiktsplan, Sala kommun, Västman
lands län. 

Joachim Nordlund (V) yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar 
att förslaget återremitteras till kommunstyrelsen med uppdraget att inga nya hus 
ska byggas vid Strandvägen intill dammarna. Grönytorna vid stadsparken utgör 
stadens lungor och måste värnas mot exploatering. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
avslag på Joachim Nordlunds (V) återremissyrkan de. 

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

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta Plan för Sala stad fördjupning av översiktsplan, Sala kommun, 
Västmanlands län. 

Utdragsbestyrkande 

l: 
H .~.) 
l j 

8 (26) 



SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

forts§ 80 

Reservation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

Joachim Nordlund (V), Gunnel Söderström (V), Ragge Jagero (SD) och Bo Lind
holm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Joachim Nordlunds åter
remissyrkand e. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällbyggnadskontoret, planering och utveckling 

J3'p c/tJ/I{cJ6Ctr 

if tP 
l 

Utdragsbestyrkande 

9 (26} 



SALA 
KOMMUN 

§ 81 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

Dnr 2014/429 KH nr 41 

Förslag till politisk organisation, förvaltningsorganisation samt 
arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala kommun 2015-2018 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen tillsatte 2013-09-10, § 216, en parlamentariskgrupp med uppgift 
att genomföra en översyn av politisk organisation och förvaltningsorganisation samt 
arvodes- och ersättningsbestämmelser i Sala kommun för mandatperioden 2015-
2018. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/106/1, förslag från parlamentariska kommitten 
Bilaga KS 2014/106/2, förslag till bestämmelser om ersättningar och arvoden till 
förtroendevalda 2015- 2018 
Bilaga KS 2014/106/4, skrivelse från Per-Olov Rapp (S) 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-22, § 112 
Reviderad Bilaga KS 2014/106/2, reviderat förslag till bestämmelser om 
ersättningar och arvoden 
Reviderad Bilaga KS 2014/106/3, skrivelse från Salas Bästa 
Kommunstyrelsens beslut 2014-05-08, § 114 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spåreho (S), Peter Molin (M), Christer Eriksson (C), Lars 
Alderfors (FP), Håkan Pettersson (KD) och Ragge jagera (SD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Magnus Eriksson (SBÄ) yrkar 
bifall till Hanna Westmans (SBÄ) yrkande i kommunstyrelsen 
att kommunfullmäktige beslutar 
att kommittens förslag i sin helhet ska avslås, 
att vård-och omsorgsnämnden samt bildnings- och lärandenämnden från och med 
2015-01-01 avskaffas och att respektive nämnds verksamhetsområde överförs till 
kommunstyrelsen. Reviderade delegationsordningar för detta ska redovisas för 
kommunstyrelsen senast 2014-11-01. 
att kommunalrådslönen fastställs till40.000 kronor per månad, 
att oppositionsrådstiteln avskaffas och att oppositionsledararvodet ska fördelas ut 
proportionellt på gruppledarna för respektive oppositionsparti i kommunstyrelsen, 
vilka hädanefter ska tituleras oppositionsledare envar, 
att det samlade arvodet för samtliga oppositionsledare i kommunstyrelsen fastställs 
till30.000 kronor per månad. 

Joachim Nordlund (V) yrkar 
att förslaget återremitteras till kommunstyrelsen med uppdraget att ta fram kost
nadskonsekvenser av förslaget till arvodesbestämmelser och ersättningar samt 
redovisa en konsekvensanalys av hela förslaget till ny politisk organisation och för
valtningsorganisation. 

Utdragsbestyrkande 

10 (26) 



SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

forts§ 81 

Gunnel Söderström (V) yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

att oppositionsledararvodet ska fördelas ut proportionellt på gruppledarna för 
respektive oppositionsparti i kommunstyrelsen, samt 
bifall i övrigt till kommunstyrelsens förslag. 

Lars Al derfors (FP) yrkar 
avslag på Magnus Erikssons yrkande, samt 
avslag på Gunnel Söderströms (V) yrkande om oppositionsledararvodet 

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

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag, Magnus 
Erikssons (SBÄ) yrkande samt Gunnel Söderströms(V) yrkande och finner kommun
styrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta parlamentariska gruppens förslag med följande tillägg/förtydligande; 

att kommunala pensionärs- och handikapprådet fortsätter ligga direkt under 
kommunstyrelsen 

att antalet ersättare i kultur-och fritidsnämnden fastställs till fem ersättare 

att rätt till insynsplats bör endast parti ha, som är representerat i kommunfull
mäktige i Sala och som saknar ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens ledningsutskott, 

att rätten till insynsplats i kommunstyrelsen begränsas att gälla partiets repre
sentant ur fullmäktigegruppen samt att rätten till insynsplats i ledningsutskottet 
begränsas till att gälla partiets representant ur fullmäktigegruppen eller 
kommunstyrelsegruppen, 

att flytta§ 18 Uppräkning av arvoden och ersättningar, i Förslag till bestämmel
ser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda 2015-2018, som punkt 2, 
samt 

att i§ 8 Arvoden kommunalrådjoppositionsråd, lägga till att det gäller kommu
nalt arvode. 

Utdragsbestyrkande 

11 (26) 



SAlA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

forts§ 81 

Reservation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

Magnus Eriksson (SBÄ) och Marcus Andersson (SBÄ) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Magnus Erikssons (SBÄ) yrkande. 

Joachim Nordlund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Gunnel Söderström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Utdrag 
Sala kommuns nämnder och bolag, samt 
förvaltningar och kontor 
kommunala pensionärsrådet 
kommunala handikapprådet 

Utdragsbestyrka n de 

12 (26) 



SALA 
KOMMUN 

§ 82 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

Dnr 2014/645 KH nr 42 

Förslag till regler för kommunalt partistöd i Sala kommun 

Beredning 
Bilaga KS 2014/107/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-22, § 113 
Kommunstyrelsens beslut 2014-05-08, § 115 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta förslag till regler för kommunalt partistöd, bilaga KS 2014/107/1. 

Utdrag 
Sala kommuns politiska partier 
personalkontoret 
ekonomikontoret 

Utdragsbestyrka n de 

13 (26) 



SALA 
KOMMUN 

§ 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

Dnr 2014/589 KH nr 43 

Förslag till uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun 

INLEDNING 
Kommunfullmäktiges ordförande Tommy Johansson(S) har fått uppdraget att 
tillsammans med fullmäktiges partigruppledare ta fram ett program om upp
förandekod. Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-15, § 70, att återremittera 
ärendet för att korta ned förslag till uppförandekod, så den blir mer tydlig och 
konkret 

Beredning 
Bilaga KS 2014/101/1, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2014/101/2, reviderat förslag till uppförandekod 
Kommunstyrelsens beslut 2014-08-05, § 118 

Yrkanden 
Tommy Johansson (S), Per-Olov Rapp (S), Joachim Nordlund (V), Peter Molin (M), 
Christer Eriksson (C), Lars Al derfors (FP), Gunnel Söderström (V), Eva Axelsson 
(KD), Ragge Jagero (SD), Magnus Eriksson (SBÄ) och Beatrice W oldert (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta reviderat förslag till uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun, 
Reviderad Bilaga 2014/101/2. 

Utdrag 

Sala kommuns politiska partier 

Er J OJIIC'boit 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

14 (26) 



SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

Dnr 2014/537 

§ 84 Svar på interpellation från Erik Åberg (MP) till kommunalrådet 
Per-Olov Rapp (S) om buss med nolltaxa i Sala kommun 

Justerandes sign 

Interpellationen besvaras av kommunalrådet Per-Olov Rapp (S) vid nästa 
sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

!2/ p /.tJ l l{{:(p(/l( 

Utdragsbestyrkande 

15 (26) 



SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

Dnr 2014/665 

§ 85 Svar på interpellation från Lars Al derfors (FP) och An ni ca Aspen
bom (FP) till bildnings- och lärandenämndens ordförande Eva 
Stenberg (S) om olika åtgärder inom skolan för att höja kvaliteten 

Justerandes sign 

Bildnings- och lärandenämndens ordförande Eva Stenberg (S) besvarar interpella
tionen. 

Utdragsbestyrkande 

16 (26) 



SAlA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

Dnr 2014/690 

§ 86 Svar på interpellation från Andreas Weiborn (M) till bildnings
och lärandenämndens ordförande Eva Stenberg (S) om trafik
säkerheten kring Åkraskolan 

Justerandes sign 

Bildnings- och lärandenämndens ordförande Eva Stenberg (S) besvarar interpella
tionen. 

Utdragsbestyrkande 

17 (26) 



SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

Dnr 2014/689 

§ 87 Svar på fråga från Maria Thunberg (M) till kommunalrådet Per
Olov Rapp (S) om gode män 
Kommunalrådet Per-Olov Rapp (S) besvarar frågan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

18 (26) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 88 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

Dnr 2014/688 

Svar på fråga från Andreas Weiborg (M) till vård- och omsorgs
nämndens ordförande Karin Karlsson (S) om postlistan 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Karin Karlsson (S} besvarar frågan. 

Utdragsbestyrkande 

19 (26) 



SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

2014/687 

§ 89 Svar på fråga från Andreas Weiborg (M) till bildnings- och 
lärandenämndens ordförande Eva Stenberg (S) om postlistan 

Bildnings- och lärandenämndens ordförande Eva Stenberg (S) besvarar frågan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

20 (26) 



SALA 
KOMMUN 

§ 90 

Justerandes sign 

(~ 

Kompletteringsval 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

Dnr 2014/19 

att välja Beatrice W oldert (MP) till ny ledamot i bildnings- och lärandenämnden till 
och med 2014-12-31, efter Pär Eklund (MP). 

Utdrag 

bildnings- och lärandenämnden 
skolförvaltningen 
lönekontoret 
Beatrice W oldert 

Utdragsbestyrka n de 

21 (26) 



SALA 
KOMMUN 

§ 91 

Justerandes sign 

Inkomna motioner 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

Motion om "Bara kött från grisar med knorr och utan antibiotika i kroppen!" 
Motionen är undertecknad av Carola Gunnarsson (C). 

Motion om förskola i Varmsätra. 
Motionen är undertecknad av Erik Åberg (MP). 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

22 (26) 



SALA 
KOMMUN 

§ 92 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

Inkomna medborgarförslag 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: 

Medborgarförslag om Grön tillväxtplan. 
Förslaget är inlämnat av Per Nyström. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

U! Z/iN ObCA( 
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Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 93 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

Interpellation till kommunalrådet om företagsklimatet 2014 

INLEDNING 
Andreas Weiborg (M} hemställer om att få ställa rubricerade interpellation till 
kommunalrådet Per-Olov Rapp (S}. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellation får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästa sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

r!tp 20/Vt~ 0'1 

!lff) Utdragsbestyrkande 

24 (26) 



SAlA 
KOMMUN 

§94 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

Interpellation till ordföranden i Sala-Heby Energi AB om Sala
Heby Energi:s agerande vid elavbrott 

INLEDNING 
Andreas Weiborg (M) hemställer om att få ställa rubricerade interpellation till Erik 
Åberg (MP), ordförande i Sala-Heby Energi AB 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellation får ställas. 

interpellationen kommer att besvaras vid nästa sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

/::x p :(_t;L( CIPc2t; 
Utdragsbestyrka n de 
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SALA 
KOMMUN 

§ 95 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-05-26 

Fråga till kommunalrådet om lokal till familjecentralen samt 
invigningsdatum för densamma 

INLEDNING 
Eva Axelsson (KD) hemställer om att få ställa rubricerad fråga till kommunalrådet 
Per-Olov Rapp (S). 

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

Utdragsbestyrkande 
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