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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

jJusterandes sign 

l~ 

Lars Alderfors (FP) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Emil Andersson (S) 
Beatrice Björkskog (Fl) 
Adam Calissendorff (SBÄ) 
Magnus Edman (SD) 
Christer Eriksson (C) 
Gustaf Eriksson (C) 
Louise Eriksson (M) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
Monica Fahrman (MP) 
Marie Falestål (SBÄ) 
Anna Gillerblad (C) 
Mathias Goldkuhl (M) 
Carola Gunnarsson (C) 
Christer Gustafsson (C) 
Måns Gustafsson (S) 
Lotta Holmer (S) 
Bengt Jansson (S) 
Ragnhild Jansson (SD) 
Tommy Johansson (S), 19.00-19.40, § 118 
Johan Juthherg (SD) 
Bo Kihlström (S) 
Gunbild Kjellberg (SD) 
Viktor Kärvinge (S) 
Fredrik Larsson (M) 
Amanda Lindblad (S) 
Peter Molin (M) 
Jesper Nilsson (SD) 
Åsa Nilsson (S) 
Joachim Nordlund (V) 
Kristina Nyberg (S) 
Sickan Palm (KD) 
Elisabet Pettersson (C) 
Per-Olov Rapp (S) 
Jo banna Ritvadatter (V) 
Ulrika Spåreho (S) 
Eva Stenberg (S) 
Johan Wide n (M) 
Anders Wigelsbo (C) 
Anders Westin (C) 
Hanna Westman (SBÄ) 
UlfWestman (SBÄ) 
Erik Åberg (MP) 
Mårten Öhrström (C) 

l U} ~·l ~tdragsbestyrkande 
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Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

rusterandes sign 

1% 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Ann-Kristin Karlsson (S) 
Carl Johansson (S), § 119-145 

Peruilla Johansson (M) 
Michael PB Johansson (M) 
Hans Johansson (C) 
Christian Jönsson (C) 
Agneta Sonnebo Ö gren (FP) 
Håkan Pettersson (KD) 
Alette-Marie Lindgren (S) 
Tomas Jansson (S) 
Maria A vidsson (V) 
lngela Kilholm Lindström (MP) 
Peter Kraft (MP) 
Bo Lindholm (SD) 
Sarah Svensson (Fl) 
Solveig Sjöberg (SBÄ) 
Lars Sandberg (SBÄ) 

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

l\~ 
i 
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b~ l 

3 (33) 



SAlA 
KOMMUN 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUlLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

§ 118 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden ........... 5 

§ 119 

§ 120 

§ 121 

§ 122 

§ 123 

Val av valberedning samt anmälan av gruppledare .. 

Anmälningsärenden ... 

Delårsrapport för Sala kommun . 

Revisionsrapport samt revisorernas bedömning av delårsrapport .. 

Åtgärder på kvarteret lodjuret; delegation .. 

.......................... .,6 

., .. ., . ., .. ., ..... .,., . .,.,.,8 

., ................ ., ...... .,.9 

....... 10 

.,.,.,.,., ........... ., ... 11 

§ 124 Avtal och reglemente för den gemensamma Hjälpmedelsnämnden meHan Landstinget Västmanland och 

§ 125 

§ 126 

§ 127 

§ 128 

kommunerna i Västmanland. 

Svar på medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga ... 

Svar på medborgarförslag om boendestöd till fler kommuninvånare .. 

Svar på medborgarförslag om tak för utomhusaktiviteter . 

Svar på medborgarförslag om utsmyckning av rondell .. 

. ... _,, .................... 12 

...................... " 13 

................... 14 

....... 15 

........... 16 

§ 129 Svar på medborgarförslag om alternativ arbetsmetod för att utveckla kulturkvarteret Täljstenen.... .. ..... 17 

§ 130 

§ 131 

§ 132 

§ 133 

§ 134 

§ 135 

§ 136 

§ 137 

§ 138 

§ 139 

§ 140 

§ 141 

§ 142 

§ 143 

Svar på motion om en kommunal innovationsstrategi .. 

Svar på motion om service- och tj.3nstegaranti i Sala kommun ... 

Svar på motlon om att ta del av satsningen på Tekniksprånget ... 

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar ... 

Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun .. 

Svar på motion om att redovisa nyckeltal . 

Svar på motion om körkortsprofil på gymnasiet. 

Svar på motion om att få en giftfri vardag ... 

Svar på motion om att flytta ansvaret för kulturskolan .. 

Svar på motion om utredning av kulturskolans organisatoriska placering .. 

Svar på motion om en strategi för ett växande Sala .. 

Sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett år ... 

Sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år .. 

Uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag som ska verkstätlas .. 

.......................... 18 

......................... 19 

........................ 20 

.......................... 21 

......................... 22 

......................... 23 

......................... 24 

......................... 25 

......................... 26 

.............. 27 

...................... 28 

......... 29 

....................... 30 

........................ 31 

§ 144 Interpellation från Beatrke Björkskog (Fl) angående Sala kommuns undertecknande av CEMR deklarationen 

... 32 

§ 145 Inkomna medborgarförslag ... ......................... 33 

r----------.-----------.----
Justerandes sign l ~ . l 

~lo/l 

4 (33) 



SALA 
KOMMUN 

§ 118 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i 
kommunfullmäktige för mandatperioden 

INLEDNING 

D nr 

Nyvalda kommunfullmäktige inleder med att välja presidium för mandatperioden 
2014-10-15---2018-10-14. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att Elisabet Pettersson (C) utses till ordförande i kommunfullmäktige, samt 
att Christer Gustafsson (C) utses till förste vice ordförande i kommunfullmäktige. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att Emil Andersson (S) utses till andre vice ordförande i kommunfullmäktige. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att Elisabet Pettersson (C) utses till ordförande i kommunfullmäktige, 

att Christer Gustafsson (C) utses till förste vice ordförande i komunfullmäktige, samt 

att Emil Andersson (S) utses till andre vice ordförande i kommunfullmäktige. 

Utdrag 
de valda 
lönekontoret 

5133} 



SALA 
KOMMUN 

§ 119 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Val av valberedning samt anmälan av gruppledare 

INLEDNING 

Dn r 

Fullmäktiges valberedning består av en ledamot och en ersättare från varje parti 
som är representerat i kommunfullmäktige, En gruppledare från samtliga partier i 
fullmäktige anmäls. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att Christer Eriksson (C) väljs till ordinarie ledamot i valberedningen och 
att Carola Gunnarsson (C) väljs till ersättare, 
att Michael PB Johansson (M) väljs till ordinarie ledamot i valberedningen och 
att Peter Molin (M) väljs till ersättare, 
att Magnus Eriksson (SBÄ) väljs till ordinarie ledamot i valberednigen och 
att UlfWestman (SBÄ) väljs till ersättare, 
att Lars Al derfors (FP) väljs till ordinarie ledamot i valberedningen och 
att Agneta Sonnebo-Ögren (FP) väljs till ersättare, 
att Sickan Palm (KD) väljs till ordinarie ledamot i valberedningen och 
att Håkan Pettersson (KD) väljs till ersättare, samt 
att Christer Eriksson (C) väljs till ordförande och sammankallande i valberedningen. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att Eva Stenberg (S) väljs till ordinarie ledamot i valberedningen och 
att Åsa Nilsson (S) väljs till ersättare, samt 
att Eva Stenberg (S) väljs till vice ordförande. 

Erik Åberg (MP) yrkar 
att Erik Åberg (MP) väljs till ordinarie ledamot i valberedningen och 
att Monica Fahrman (MP) väljs till ersättare. 

Beatrice Björkskog (Fl) yrkar 
att Beatrice Björkskog (Fl) väljs till ordinarie ledamot i valberedningen och 
att Sarah Svensson (Fl) väljs till ersättare. 

Joachim Nordlund (V) yrkar 
att Jo banna Ritvadatter (V) väljs till ordinarie ledamot i valberedningen och 
att Maria Arvidsson (V) väljs till ersättare. 

Magnus Edman (SD) yrkar 
att Magnus Edman (SD) väljs till ordinarie ledamot i valberedningen och 
att Johan Juthberg (SD) väljs till ersättare 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

l
r Juste:&.e/s sign 1,1 
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SAlA 
KOMMUN 

r-·-·------,
Justecandes sign l 

t;' l 

forts KF§ 119 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULlMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

att tillledamöter och ersättare i valberedningen under mandatperioden välja: 

Ledamöter 

Christer Eriksson (C) 
Michael PB Johansson (M) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
Lars Al derfors (FP) 
Sickan Palm (KD) 
Eva Stenberg (S) 
Erik Åberg (MP) 
Beatrice Björkskog (FJ) 
johanna Ritvadatter (V) 
Magnus Edman (SD) 

Ersättare 

Carola Gunnarsson (C) 
Peter Molin (M) 
UlfWestman (SBÄ) 
Agneta Sonnebo-Ögren (FP) 
Håkan Pettersson (KD) 
Åsa Nilsson (S) 
Monica Fahrman (MP) 
Sarah Svensson (Fl) 
Maria Arvidsson (V) 
Johan Juthberg (SD) 

att för samma tid välja Christer Eriksson (C) till ordförande och sammankallande, 

att välja Eva Stenberg (S) till vice ordförande. 

Gruppledare 

Följande gruppledare anmäls: 

Christer Eriksson (C) 
Peter Molin (M) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
Lars Al derfors (FP) 
Sickan Palm (KD) 
Eva Stenberg (S) 
Erik Åberg (MP) 
Beatrice Björkskog (Fl) 
Joachim Nordlund (V) 
Magnus Edman (SD] 

Utdrag 
de valda 
lönekontoret 

l Utdcagsbestyckande 

l 
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SALA 
KOMMUN 

§ 120 Anmälningsärenden 
Följande ärenden anmäls: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULlMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

D nr 

Granskning av delårsrapport 2014, Västmanlands Samtrafikförbund. 

statistikrapport jml16 kap 6h § SoL, samt 28 f och 28 g§ LSS, gällande ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § SoLsamt 9 § LSS. Rapporten avser kvartal3, 2014. 

Utdragsbestyrkande 

8 (33) 



SALA 
KOMMUN 

§ 121 

r Just~~ndes sign 

l -h ' ' vr . 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Delårsrapport för Sala kommun 

INLEDNING 
Delårsrapport 2014-08-31 för Sala kommun. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2014/166/1, delårsrapport 
Bilaga KS 2014/166/2, beslutsprotokoll nämnderna. 

Dnr 2014.986 KH nr 50 

Bilaga KS 2014/166/3, uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2014. 
Bilaga KS 2014/166/4, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 170. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 156. 

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

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att uppmana nämnder och styrelse att bedriva verksamheten inom givna anslag och 
uppsatta mål, 

att kommunstyrelsen åläggs ett besparingsbeting på 800 tkr för att helårsprognosen 
för Sala kommun ska ha positiv balans, 

att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2014, samt 

att i övrigt godkänna delårsrapporten. 

Utdrag 

samtliga nämnder/styrelsen 
kommunchefen 
ekonomikontoret 

9 {33) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr 2014.1059 

Revisionsrapport samt revisorernas bedömning av delårsrapport 

INLEDNING 
Revisorerna har granskat delårsrapport 2014 samt gjort en bedömning av den. 

Beredning 
Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport 2014. 
Revisorernas bedömning av delårsrapport. 

Sven-Erik Carlsson (C), sammankallande i revisionen, föredrar revisorernas 
bedömning av delårsrapporten. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

samtliga nämnder /kontor 

, ----.--,----------r---------T ' Justmn~. s1gn f ;1 flh l Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr 2014.535 

Åtgärder på kvarteret Lodjuret; delegation 

INLEDNING 

KH nr 51 

Som en konsekvens av ny detaljplan för kv. Lodjuret på Ängshagen genomfördes 
miljöprovtagningar inom detaljplaneområdet Halter överskridande Sala kommuns 
platsspecifika nivåer kunde fastställas. Massorna ska transporteras till godkänd 
mottagningsanläggning och eftersom större delen av massorna klassas som icke 
farligt avfall så kan merparten tas emot på Isätratippen. En schaktplan har kommu
nicerats med tillsynsmyndigheten och åtgärder kommer att genomföras snarast. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/167/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 171. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 158. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att för utredningar, borttagning och återfyllnad av massor godkänna beställningar 
upp till 6.000 tkr, 

att handlingar i detta ärende undertecknas av kontorschef Magnus Holmberg-Muhr, 
samt 

att investeringsmedlen, 6.000 tkr, täcks ur eget kapital. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret 
ekonomikontoret 

11 (33) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 124 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr 2014.241 KH nr 52 

Avtal och reglemente för den gemensamma Hjälpmedelsnämnden 
mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanland 

INLEDNING 
Landstinget har tagit initiativ till att se över reglemente och avtal för den gemen
samma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och andra samverkansfrågor. 
Syftet med att se över avtal och reglemente har varit att tydliggöra ansvarsförhåll
anden och roller mellan nämnden och VKLs beredning, att effektivisera arbetet med 
de gemensamma frågorna och att modernisera utformningen av reglementet. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/174/1, skrivelse från Landstinget. 
Bilaga KS 2014/17 4/2, förslag till avtal. 
Bilaga KS 2014/174/3, förslag till reglemente. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 179. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 164. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att teckna föreslaget avtal avseende gemensam Hjälpmedelsnämnd, 

att godkänna föreslaget reglemente för gemensam Hjälpmedelsnämnd, samt 

att notera att avtal och reglemente för gemensam Hjälpmedelsnämnd innebär en 
revidering av avtalet mellan landstinget och kommunerna om Gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor samt reglemente för samma 
nämnd gällande från år 2007. 

Utdrag 

landstinget Västmanland 

i Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 125 

r-l Justerandes sign 

l ·fr 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr 2014.40 

Svar på medborgarförslag om boende för de som inte är 
kreditvärdiga 

INLEDNING 

KH nr 53 

Per Tjärnström inkom 2014-01-08 med rubricerat medborgarförslag. Förslag
ställaren föreslår att personer som inte är kreditvärdiga ska få hyra lägenhet hos 
Salas kommunala bostadsbolag salabostäder AB. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/186/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2014/186/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning. 
Bilaga KS 2014/186/3, yttrande salabostäder AB. 
Bilaga KS 2014/186/4, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 192. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 181. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en modell för hur det bostadssociala 
ansvaret och samarbetet kan se ut för personer, som har det svårt att själva ta sig in 
på den ordinarie bostadsmarknaden, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Utdrag 

kommunchefen 
budget- och skuldrådgivare 
salabostäder AB 
förslagsställaren 
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SALA 
KOMMUN 

§ 126 

,--
Justerandes sign 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr 2014.60 

Svar på medborgarförslag om boendestöd till fler 
kommuninvånare 

INLEDNING 

KH nr 54 

Per Tjärnström inkom 2014-01-01 med rubricerat medborgarförslag. Förslag
ställaren föreslår att det görs möjligt för de som är i behov av stöd att få boende
stöd oavsett om de går under LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktions
hindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen). Detta ska leda till bättre självständighet och 
bättre välmående. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/187/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2014/187/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden. 
Bilaga KS 2014/187/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 193. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 182. 

Yrkanden 
Beatrice Björkskog (Fl) yrkar 
avslag på kommunstyrelsens förslag 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

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

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Beatrice 
Björkskogs (Fl) avslagsyrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

vård- och omsorgsnämnden 
förslagsställaren 

··-----. --r·---------Utdragsbestyrkande 

fl) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 127 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr 2014.469 

Svar på medborgarförslag om tak för utomhusaktiviteter 

INLEDNING 

KH nr 55 

Håkan Walh~n inkom 2014-03-03 med rubricerat medborgarförslag. Förslag
ställaren föreslår att Sala kommun ska bygga ett tak för utomhusaktiviteter vid 
exempelvis Vallaskolan, MånsOls eller Silvköparen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/188/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2014/188/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret 
Bilaga KS 2014/188/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 194. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 183. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 

kultur- och fritidskontoret 
förslagsställaren 

-,--------
~ Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr 2014.667 

Svar på medborgarförslag om utsmyckning av rondell 

INLEDNING 

KH nr 56 

UlfWestman inkom 2014-04-23 med rubricerat medborgarförslag. Förslagställaren 
föreslår att rondeller i Sala bör utnyttjas för att marknadsföra Sala centrum, främst 
den första rondellen från Enköpingshållet. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/189/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2014/189/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2014/189/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 195. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 184. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bifalla medborgarförslaget. 

Utdrag 

tekniska kontoret 

l ·-,~--~-~-----,----------------

! Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 129 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr 2014.6 KH nr 57 

Svar på medborgarförslag om alternativ arbetsmetod för att 
utveckla kulturkvarteret Täljstenen 

INLEDNING 
Birgitta Sundberger, på uppdrag av föreningen Ideell kultur i Sala, inkom 
2013-12-02 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att 
en arbetsgrupp bestående av representanter för kommunen samt engagerade 
medborgare får i uppdrag att ta fram utvecklingsplaner för kulturkvarteret 
Täljstenen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/190/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2014/190/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur-och 
fritidskontoret. 
Bilaga KS 2014/190/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 196. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 185. 

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

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att uppdra till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsutskottet, att ta fram en ut
vecklingsplan för kulturkvarteret Täljstenen, med utgångspunkt från pågående 
utredning om ny kulturloka l, 

att en referensgrupp tillsätts med representanter för kulturorganisatinner samt 
övriga intressenter för aktiv dialog, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kultur- och fritidskontoret 
förslagsställaren 

t i~ ---r- Jn l Utdragsbestyrkande 

\iV l vJ i 
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SALA 
KOMMUN 

§ 130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr2014.409 

Svar på motion om en kommunal innovationsstrategi 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige återremitterade motionen 2013-10-28, § 158, för att 
frågeställningar som anges i motionen ska besvaras, 

Beredning 
Bilaga KS 2014/160/1, svar på återremitterad motion, 
Bilaga KS 2014/160/2, innovationsstrategL 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-16, § 165, 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 170, 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad, 

Utdrag 
personalkontoret 

--~A-(f;} l Utdcagsbestyrkande 

\ \., l 
' 

18 (33) 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 131 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUlLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr 2013.89 KH nr 59 

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun 

INLEDNING 
Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB 
Johansson (M), Maria Thunberg (M), Allan Westin (M) och Peruilla Johansson (M) 
inkom 2013-12-12 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att det införs en 
service- och tjänstegaranti i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/176/1, motionssvar. 
Bilaga KS 2014/176/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, 
medborgarkontoret 
Bilaga KS 2014/176/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 182. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 171. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att service- och tjänstegaranti införs i Sala kommun, 

att kommunstyrelsen och samtliga nämnder som träder ikraft l januari 2015 senast 
31 maj 2015 antar tjänstegarantier kopplade till sina respektive verksamheter, 

att de av styrelsen och nämnderna antagna service- och tjänstegarantierna 
redovisas till kommunfullmäktige, samt 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

samtliga nämnder from 2015/styrelsen 

Utdragsbestyrkande 

19 (33) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 132 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr 2014.453 KH nr 60 

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) och Gustaf Eriksson (C) inkom 2013-11-05 med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att möjligheten ska utredas att Sala kommun inför 
hösten 2014 ska ansluta sig till Tekniksprånget, för att därigenom kunna erbjuda 
bra praktikplatser inom tekniska och naturvetenskapliga yrken och öka 
möjligheterna att rekrytera tekniker och naturvetare till vår kommun framöver. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/177/1, motionssvar. 
Bilaga KS 2014/177/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, personal
kontoret. 
Bilaga KS 2014/177/3, yttrande från bildnings- och lärandenämnden. 
Bilaga KS 2014/176/4, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 183. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 172. 

Yrkande 
Gustaf Eriksson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

personalkontoret 
bildnings- och lärandenämnden 

l Utdragsbestyrkande 

l 
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SALA 
KOMMUN 

§ 133 

Justerandes sign p 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

D nr 2013.88 KH nr 61 

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) inkom 2013-12-17 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun tar till vara på möjligheten att använda yrkesintroduk
tionsavtal för ungdomar för att förbättra ungdomars möjlighet att etablera sig på 
arbetsmarknaden och även skapa bättre förutsättningar för Sala kommun att klara 
kompetensförsörjningen framöver. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/178/1, motionssvar. 
Bilaga KS 2014/178/2, yttrande från vård-och omsorgsnämnden. 
Bilaga KS 2014/178/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 184. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 173. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bifalla motionen. 

Utdrag 
vård- och omsorgsnämnden 

(J futd-;;,~sbestyrkande 

~~l 
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SALA 
KOMMUN 

§ 134 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULlMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr 2014.5 KH nr 62 

Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala 
kommun 

INLEDNING 
Monica Fahrman [MP) inkom 2013-12-02 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun ska påbörja ett system med fadderskap för invandrar- och 
flyktingfamiljer. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/179/1, motionssvar. 
Bilaga KS 2014/179/2, yttrande från vård-och omsorgsnämnden. 
Bilaga KS 2014/179/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 185. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 17 4. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att motionen ska bifallas. 

Monica Fahrman (MP), Beatrice Björkskog (Fl) och Joachim Nordlund (V) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps (S) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Per-Olov Rapps 
(S) yrkande och finner Per-Olov Rapps (S) yrkande bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

vård- och omsorgsnämnden 

,-~---~-~-~--~~~--,-~-~-----~~----

' Justerandes »gn l \ ~\ 1 l Utdragsbestyrkande 

~ i v l ~ l 
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SALA 
KOMMUN 

§ 135 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUlLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr 2014.333 

Svar på motion om att redovisa nyckeltal 

INLEDNING 

KH nr 63 

Andreas Weiborn (M) inkom 2014-02-24 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att skolförvaltning, vård- och omsorgsförvaltning samt kommunstyrelsens 
förvaltning och dess kontor ska börja redovisa nyckeltal på Sala kommuns hemsida. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/180/1, motionssvar. 
Bilaga KS 2014/180/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, 
ekonomikontoret. 
Bilaga KS 2014/180/3, yttrande från bildnings- och lärandenämnden. 
Bilaga KS 2014/180/4, yttrande från vård- och omsorgsnämnden. 
Bilaga KS 2014/180/5, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 186. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 175. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

ekonomikontoret 
bildnings- och lärandenämnden 
vård- och omsorgsnämnden 

l Utdragsbestyrkande 

l 
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SALA 
KOMMUN 

§ 136 

G~sterandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr 2014.590 

Svar på motion om körkortsprofil på gymnasiet 

INLEDNING 

KH nr 64 

Andreas Weiborn (M) inkom 2014-04-01 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att skolförvaltningen ska ta fram och införa en allmän körkortsprofil för 
studerande på Sala kommuns gymnasieskolor. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/181/1, motionssvar. 
Bilaga KS 2014/181/2, yttrande från bildnings- och lärande nämnden. 
Bilaga KS 2014/181/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 187. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 176. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att uppdra till bildnings- och lärandenämnden att utreda möjligheterna att erbjuda 
teoriundervisning för körkort B på Sala kommuns gymnasieskolor, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 
bildnings- och lärandenämnden 

·--l----~. -~

1 
Utdragsbestyrkande 

Il JJ~ v~ \W , 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 137 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Svar på motion om att få en giftfri vardag 

INLEDNING 

Dnr2014.49 KH nr 65 

Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström (C), Anders Westin 
(C), Gustaf Eriksson (C), Maila Pettersson (C), Hans Johansson (C), Christer 
Gustafsson (C), Kerstin Larsson (C), Sven-Olof Pettersson (C) och Anna Gillerblad (C) 
inkom 2013-12-16 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att det tas fram 
en åtgärdsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola för att inventera 
eventuell förekomst av produkter och material som innehåller miljögifter och 
ersätta giftiga material med giftfritt material, samt att det ställs krav på giftfria 
produkter i all offentlig upphandling. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/182/1, motionssvar. 
Bilaga KS 2014/182/2, yttrande från bildnings- och lärandenämnden. 
Bilaga KS 2014/182/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomi
kontoret. 
Bilaga KS 2014/182/4, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 188. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 177. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

bildnings- och lärandenämnden 
ekonomikontoret 

l Utdragsbestyrkande 

l 
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SALA 
KOMMUN 

§ 138 

l Justerandes sign 

If' 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr 2014.397 

Svar på motion om att flytta ansvaret för kulturskolan 

INLEDNING 

KH nr 66 

ErikÅberg (MP) och Monica Fahrman (MP) inkom 2013-05-02 med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att ansvaret för kulturskolan flyttas från bildnings
och lärandenämnden till kommunstyrelsen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/183/1, motionssvar. 
Bilaga KS 2014/183/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur-och 
fritidskontoret. 
Bilaga KS 2014/183/3, yttrande från bildnings- och lärandenämnden. 
Bilaga KS 2014/183/4, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 189. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 178. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå motionen. 

Utdrag 

kultur- och fritidskontoret 
bildnings- och lärandenämnden 

26 (33) 

--r;;;:-------------------------------~-

\f~ l dragsbestyrkande 



SALA 
KOMMUN 

§ 139 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr 2014.398 KH nr 67 

Svar på motion om utredning av kulturskolans organisatoriska 
placering 

INLEDNING 
Gunnel Söderström (V) och Joachim Nordlund (V) inkom 2013-05-02 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att möjligheten att organisatoriskt flytta 
kulturskolan till ett utskott under kommunstyrelsen utreds. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/184/1, motionssvar. 
Bilaga KS 2014/184/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur-och 
fritidskontoret 
Bilaga KS 2014/184/3, yttrande från bildnings- och lärandenämnden. 
Bilaga KS 2014/184/4, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 190. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 179. 

Yrkande 
Anders Westin (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag 
att avslå motionen. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå motionen. 

Utdrag 

kultur- och fritidskontoret 
bildnings- och lärandenämnden 

27 (33) 



SALA 
KOMMUN 

§ 140 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr 2014.420 

Svar på motion om en strategi för ett växande Sala 

INLEDNING 

KH nr 68 

Andreas Weiborn (M) inkom 2013-06-18 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att kommunstyrelsens förvaltning i samverkan med övriga förvalt
ningar /kontor, näringsliv och civilsamhället tar fram en strategi för hur Sala kan 
växa i enlighet med motionens intentioner. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/185/1, motionssvar. 
Bilaga KS 2014/185/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning. 
Bilaga KS 2014/185/3, yttrande från Företagarcentrum 
Bilaga KS 2014/185/4, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 191. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 180. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

Anders Johansson, medborgarkontoret 
Företagarcentrum 

T 'l; f/ .. · l 
v 

~~) l Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 141 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr 2014.564 KH nr 69 

Sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett år 

INLEDNING 
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 2014/94/2, sammanställning. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 197. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 186. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunsekreteraren 

Z9 (33) 



SALA 
KOMMUN 

§ 142 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

D nr 2014.565 KH nr 70 

Sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats 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 förslaget väcktes. Om beredning inte kan 
avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen an
mälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarför
slaget från vidare handläggning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/95/2, sammanställning. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 198. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 187. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunsekreteraren 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 143 

Just?b sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULlMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Dnr 2014.566 KH nr71 

Uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag som ska 
verkställas 

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

Beredning 
Bilaga KS 2014/96/2, sammanställning. 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 199. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-09, § 188. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

registrator 

l Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 144 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Interpellation från Beatrice Björkskog (Fl) angående Sala 
kommuns undertecknande av CEMR deklarationen 

INLEDNING 
Beatrice Björkskog (Fl) 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 nästkommande sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

l Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 145 

l Justerandes slgn 

f 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

Inkomna medborgarförslag 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att hänskjuta följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: 

Medborgarförslag om Vallaskolans lokaler, 
Medborgarförslaget är undertecknat av Maria Doder. 

Medborgarförslag om otrygg väg. 
Medborgarförslaget är undertecknat av Julia Fahlström Björk 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

l \ ( i' 

1.'\L 1 

\;~l 

l Utdragsbestyrkande 

i 
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