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SALA 
KOMMUN 

§ 146 

j7usterandes sign 

l if/ 
/ 

Anmälningsärenden 
Följande ärenden anmäls: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Revisionsrapport: Verkställighet av fullmäktiges beslut 

Norra Västmanlands Samordningsförbund: Sammanträdesprotokoll 2014-09-18 

l Utdragsbestyckande 

l 
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SALA 
KOMMUN 

§ 147 

j Justerandes sign 

l i! 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Dnr 2014.513 

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på väg 800 

INLEDNING 

KH nr 72 

Gunnar Eriksson inkom den 14mars 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att hastigheten sänkts till 50 kilometer i timmen på väg 
800 från rondellen vid !CA Kvantum till avfarten mot Fagersta, och att ett 
övergångsställe byggs norr om rodellen vid !CA Kvantum. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/213/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2014/213/2, yttrande från tekniska kontoret. 
Bilaga KS 2014/213/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 223. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-11, § 215. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Utdrag 

förslagsställaren 
tekniska kontoret 

l Utdragsbestyrkande 

l 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 148 

Juster~ign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Dnr 2014.743 

Svar på medborgarförslag om grön tillväxtplan 

INLEDNING 
Per Nyström inkom den 16 maj 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att det tas fram en grön tillväxtplan. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/214/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2014/214/2, yttrande från Företagarcentrum. 
Bilaga KS 2014/214/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 224. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-11, § 216. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att en grön tillväxtplan införlivas i framtagande av näringslivsprogram 
2015- 2018 för Sala kommun, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Utdrag 

förslagsställaren 
Företagarcentrum 

l Utdragsbestyrkande 

l 
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SALA 
KOMMUN 

§ 149 

l Justerandes sign 

,tf 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Dnr 2014.731 

Ny förbundsordning för Norra Västmanlands Samordnings
förbund; korrigering 

INLEDNING 

KH nr 74 

Kommunfullmäktige har 2014-06-18, § 100, fattat beslut om ny förbundsordning 
för Norra Västmanlands Samordningsförbund. Därefter har samordningsförbundet 
meddelat att förbundsordningen behöver korrigeras, då det blivit felskrivningar i 
förslaget. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/119/2, förslag förbundsordning. 
Bilaga KS 2014/119/3, skrivelse från Norra Västmanlands Samordningsförbund. 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 205. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-11, § 196. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att§ 15 Revision i förbundsordningen får ändrad lydelse enligt följande 
" ... Mandattiden för revisorerna är densamma som för styrelsens ledamöter ... ", 

att Sala kommun ansluter sig till den skrivning i förbundsordningen när det gäller 
§ 19 Tvister, nämligen "Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, 
om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras vid allmän domstol i 
Sverige", 

att, som en följd av ovanstående ändringar, upphäva kommunfullmäktiges beslut 
2014-06-18, § 100, samt 

att med ovanstående ändringar, godkänna Förbundsordning för Norra Västman
lands Samordningsförbund. 

Utdrag 

Norra Västmanlands Samordningsförbund 

l Utdragsbestyrkande 

l 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 150 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Svar på motion om integration och arbete 

INLEDNING 

Dnr 2014.174 KH nr 75 

Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB Johans
son (M), Mattias Goldkuhl (M), Allan Westin (M) och Pernilla Johansson (M) inkom 
den 29 januari 2014 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att 
svenskundervisningen i Sala (SFl) ska reformera till att bli mer yrkesinriktad, 
snabbare och förbättra samhällsinformationen till nyinflyttade invandrare samt att 
en del bidrag /ersättningar kopplas till arbetsintroduktion/praktik på företag och 
kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/198/1, svar på motion. 
Bilaga KS 2014/198/2, yttranden BLN § 20, vård- och omsorgsnämnden VON§ 37. 
Bilaga KS 2014/198/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 206. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-11, 200. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
bildnings- och lärandenämnden 
vård- och omsorgsnämnden 

9 {28) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 151 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Dnr 2014.80 

Svar på motion om skydd för omsorgstagares pengar 

INLEDNING 

KH nr 76 

Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att det tas fram ett regelverk för hur betal-/kreditkort ska 
hanteras för kommunens brukare för att minska de problem som kan uppstå för 
såväl kommunens omsorgspersonal som omsorgstagare i och med att man framöver 
ska hantera brukares betal-/kreditkort på ett liknande sätt som man idag hanterar 
deras kontanter. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/199/1, svar på motion. 
Bilaga KS 2014/199/2, yttranden från medborgarkontoret och vård- och 
omsorgsnämnden VON § 36. 
Bilaga KS 2014/199/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 207. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-11, § 201. 

Yrkande 
Mårten Öhrström (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

vård- och omsorgsnämnden 
medborgarkontoret 

l Utdragsbestyrkande 

i 
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SALA 
KOMMUN 

§ 152 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Dnr 2014.175 KH nr 77 

Svar på motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson inkom den 29 januari 2014 med 
rubricerad motion. Motionären föreslår att det tas fram gemensamma former och 
regler för bidrag och kommunalt stöd till sociala aktörer i civilsamhället 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2014/200/1, svar på motion. 
Bilaga KS 2014/200/2, yttranden från kultur- och fritidskontoret och vård- och 
omsorgsnämnden VON § 34. 
Bilaga KS 2014/200/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 208. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-11, § 202. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn och komma med förslag till 
kommunalt ansvar och regler för bidrag och stöd från Sala kommun till sociala 
aktörer inom civilsamhället, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

kultur- och fritidskontoret 
vård- och omsorgsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

11 (28) 



SALA 
KOMMUN 

§ 153 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Dnr 2014.592 KH nr 78 

Svar på motion om parkeringsplatser för husvagnar och husbilar 

INLEDNING 
Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson [KD) inkom den31mars 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun utreder möjligheten att 
anvisa parkering för husbilar och bilar med tillkopplat släpfordon på Ringgatans 
lokalkörbana öster om korsningen med Södra Esplanaden. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/201/1, svar på motion. 
Bilaga KS 2014/201/2, yttrande från tekniska kontoret. 
Bilaga KS 2014/201/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 209. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-11, § 203. 

Yrkanden 
Joachim Nordlund (V), Lars Alderfors (FP) och Magnus Eriksson (SBÄ) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att parkeringsplats för husvagnar och husbilar i ordningsställs utmed Ringgatans 
södra lokalkörbana öster om Södra Esplanaden, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 

tekniska kontoret 

l Utdragsb~styrk~~d~ 
' 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 154 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

D nr 2014.332 

Svar på motion om busslinje till Enköping 

INLEDNING 

KH nr 79 

Andreas Weiborn (M) inkom den 24 februari 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun initierar en process med aktörerna inom 
kollektivtrafiken för att utreda behovet av en busslinje till Enköping, och att 
utreda förutsättningarna för en busslinje till Enköping. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/202/1, svar på motion. 
Bilaga KS 2014/202/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret. 
Bilaga KS 2014/202/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 210. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-ll, § 204. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att kommunstyrelsen fortsättningsvis genom bland annat kollektivtrafiknämnden i 
Västmanland bevakar och driver på frågan om återupprättande av busslinje mellan 
Sala-Enköping, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 

Kristina Eriksson, transportstrateg 

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

1 Utdcagsbestyckande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Dnr 2014.586 KH nr 80 

Svar på motion om distributionscentral för varor till kommunens 
tillagningskök 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C] och Christer Eriksson (C) inkom den 31 mars med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att Sala i samarbete med Enköpings och H e by 
kommuner låter utreda möjligheten att starta en gemensam distributionscentral för 
varor till sina respektive tillagningskök samt möjlig lokalisering för denna. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/203/1, svar på motion. 
Bilaga KS 2014/203/2, yttrande från ekonomikontoretjupphandlaren. 
Bilaga KS 2014/203/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 211. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-11, § 205. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

ekonomikontoret, upphandlarna 
l,6L(H\ fccn1crr./ 

-f~,_.-L--- " 

mcdborqptY" tuvJf.r··r/ 
v 

Gxp: 'lOfi.HQ -u~ 

r Utdragsbestyrkande 

l 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 156 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Dnr 2014.475 KH nr 81 

Svar på motion om omsorg och trygghet för äldre i Sala kommun 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C), Mårten Öhrström (C), Gustaf Eriksson (C), Hans Johansson 
(C), Kerstin Larsson (C), Anna Gillerblad (C), Christer Eriksson (C), Anders Westin 
(C), Mail a Pettersson (C), Christer Gustafsson (C) och Sven-Olof Pettersson (C) 
inkom den 4 mars 2014 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala 
kommun ska utreda möjligheterna att öppna Lindgården som ett trygghets boende, 
ut-reda möjligheten att etablera ett trygghetsboende i kombination med 
Björkgården i Västerfärnebo och i anslutning till Åsgården, samt utreda möjligheten 
att etablera ett trygghetsboende i Ransta. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/204/1, svar på motion. 
Bilaga KS 2014/204/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden VON§ 73. 
Bilaga KS 2014/204/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 212. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-11, § 206. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

vård- och omsorgsnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 157 

l Justerandes sign 

lit 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Dnr 2014569 KH nr 82 

Svar på motion om att sätta upp trafikspeglar alternativt införa 
väjningsplikt mot Kungsgatan i Sala 

INLEDNING 
Monica Fahrman (MP) inkom den25mars 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun sätter upp speglar i korsningarna på 
Kungsgatan, alternativt att bilister på tvärgatorna tvingas lämna företräde. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/205/1, svar på motion. 
Bilaga KS 2014/205/2, yttrande från tekniska kontoret. 
Bilaga KS 2014/205/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 213. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-11, § 207. 

Yrkanden 
Johan Juthberg (SD) yrkar 
att motionen ska bifallas. 

Anders Wigelsbo (C] yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag 
att avslå motionen. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Johan Juthbergs 
(SD) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå motionen. 

Utdrag 

tekniska kontoret 

l Utdragsbestyrk~nde 
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SALA 
KOMMUN 

§ 158 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Svar på motion om sparkspår 

INLEDNING 

Dnr 2014.562 KH nr 83 

Amanda Lindblad (S) inkom den26mars 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun, under en provtid på två år, endast sandar halva gång- och 
cykelbanorna för att möjliggöra framförande av spark och pulka på gång- och 
cykelbanorna. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/206/1, svar på motion. 
Bilaga KS 2014/206/2, yttrande från tekniska kontoret. 
Bilaga KS 2014/206/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 214. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-11, § 208. 

Yrkanden 
Amanda Lindblad (S) och Victor Kärvinge (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, under vintern 2014-
2015 iordningsställer en lämplig provsträcka för spark och pulka på en av 
kommunens gång- och cykelvägar. 

att de försäkringsmässiga frågorna beaktas och löses, 

att utvärdering av försöket redovisas till kommunstyrelsen senast i april2015, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag 
tekniska kontoret 

! Utdragsbestyrkande 

l 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 159 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Dnr 2014.591 

Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun 

INLEDNING 

KH nr 84 

Andreas Weiborn (M) inkom den 1 april2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun ska ta fram och införa ett omvårdnadslyft till de anställda, 
samt att undersköterskor årligen ska erbjuds att vidareutbilda sig som silviasyster 
eller motsvarande spetsutbildning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/207/1, svar på motion. 
Bilaga KS 2014/207/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden VON§ 69 och 
bildnings- och lärandenämnden BLN § 43. 
Bilaga KS 2014/207/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 215. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-11, § 209. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

vård- och omsorgsnämnden 
bildnings- och lärandenämnden 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 160 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULlMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Dnr 2014.683 KH nr 85 

Svar på motion om kost- och livsmedelsplan för Sala kommun 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) inkom den 29 april2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun ska ta fram en kost- och livsmedelsplan för Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/208/1, svar på motion. 
Bilaga KS 2014/208/2, yttrande från ekonomikontoretfupphandlaren. 
Bilaga KS 2014/208/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 216. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-11, § 210. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
ekonomikontoret, upphandlare 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 161 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Dnr 2014.570 KH nr 86 

Svar på motion om att införa meditationjmindfulness till elever 

INLEDNING 
Monica Fahrman (MP) inkom den25mars 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att bildnings- och lärandenämnden undersöker möjligheten att 
införa meditationjmindfulness som ett instrument för elever att kunna hantera 
stress. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/209/1, svar på motion. 
Bilaga KS 2014/209/2, yttrande från bildnings- och lärandenämnden BLN § 42. 
Bilaga KS 2014/209/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21. § 217. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-11, § 211. 

Yrkanden 
Monica Fahrman (MP) och Erik Åberg (MP) yrkar 
att motionen ska bifallas. 

Per-Olov Rapp (S), Anders Wigelsbo (C), UlfWestman (SBÄ) och Anna Gillerblad (C) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Monica Fahrmans 
(MP) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Reservation 
Erik Åberg (MP) och Monica Fahrman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande. 

Utdrag 

bildnings- och lärandenämnden 
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SALA 
KOMMUN 

§ 162 

~~~~~erandes sign 
l 

1 ~tr 
f 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Svar på motion om lokalt slakteri 

INLEDNING 

D nr 2014.686 KH nr 87 

ErikÅberg (MP) inkom den 29 april2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun undersöker möjligheterna och intresset för att etablera 
ett lokalt slakteri i kommunen i samarbete med lokala livsmedelsproducenter och 
intresseorganisationer i kommunen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/210/1, svar på motion. 
Bilaga KS 2014/210/2, yttrande från Företagarcentrum och 
samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2014/210/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 218. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-11, § 212. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret 
Företagarcentrum 

l Utdragsbestyrkande 

! 

21 (28) 



SAlA 
KOMMUN 

§ 163 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Dnr 2014.756 KH nr88 

Svar på motion om kött från grisar med knorr och utan antibiotika 
i kroppen 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) inkom den 22 maj 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det ställs lika höga krav på djurskydd för det kött, fläsk och kyckling som 
köps in till kommunens verksamheter som svenska bönder ska leva upp till i sin 
produktion och därmed också säga nej till slentrianmässig antibiotikaanvändning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/211/1, svar på motion. 
Bilaga KS 2014/211/2, yttrande från ekonomikontoretjupphandlaren. 
Bilaga KS 2014/211/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 219. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-11, § 213. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

ekonomikontoret, upphandlaren 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 164 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Dnr 2014.813 KH nr 89 

Svar på motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun 

INLEDNING 
Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) inkom den 17 juni 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att en inventering görs av behovet för 
boende för äldre med missbruk i Sala kommun, samt att möjligheten till samarbete 
med aktörer såsom landstinget, andra kommuner i länet och hjälporganisationer 
med anknytning till missbruk utreds. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/212/1, svar på motion. 
Bilaga KS 2014/212/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden. 
Bilaga KS 2014/212/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 220. 
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-11, § 214. 

Beredning 
Håkan Pettersson (KD) yrkar 
att motionen ska bifallas. 

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

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Håkan 
Petterssons (KD) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

vård- och omsorgsnämnden 

l Utdragsbestyrkande 
! 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 165 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFUllMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Dn r 2014.1091 

Svar på interpellation från Beatrice Björkskog (Fl) angående Sala 
kommuns undertecknande av CEMR-deklarationen 
Kommunalrådet Per-Olov Rapp (S) besvarar interpellationen. 

l Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 166 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2015 

Beredning 
Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2015. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa följande sammanträdesdagar år 2015: 

Måndag kl19.00 

26 januari 

23 februari 

30mars 

27 april 

25 maj 

15 juni 

1 september 

28 september 

26 oktober 

23 november 

14 december 

Utdrag 

bokslut 

strategisk plan, obs tisdag kl 09.00 

delårsrapport med helårsprognos 

nämndernas vepa r delges 

kommunstyrelsens förvaltning, samtliga kontor 
vård- och omsorgsnämnden 
bildnings- och lärandenämnden 
kommunsekreteraren 

l Utdca;sbestyrkande 

l 
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SALA 
KOMMUN 

§ 167 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Val av nämndemän för år 2015 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till nämndemän i Västmanlands tingsrätt för år 2015 välja: 

Carina Eriksson (C) 

Mats Vangbo (C) 

Anna Carin Eriksson (C) 

Michael PB Johansson (M) 

Lena Eriksson (M) 

Peter Svensson (FP) 

Håkan Pettersson [KD) 

Jan Albinsson (S) 

Mona Andersson [SJ 

Bengt Jansson [SJ 

Jörgen Jansson [SJ 

Camilla Runerås (S) 

Agneta Selling [SJ 

Christoffer Lärnö (MP) 

Ragnhild Jansson (SDJ 

Utdrag 

Västmanlands tingsrätt 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 168 

~~~~ra n des sign 

~Y 
fl 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

Inkomna medborgarförslag 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar 

att hänskjuta följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: 

Medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. 
Medborgarförslaget är underskrivet av My Lindström. 

Medborgarförslag om lärarsekreterare till skolan. 
Medborgarförslaget är underskrivet av Emilia Jonsson. 

Medborgarförslag om att Sala kommun ansluter till Skattekollen. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Carina Kreku Hofvan der. 

Medborgarförslag om förtur tilllägenhet i det kommunala bostadsbolaget för 
våldsutsatta kvinnor. 
Medborgarförslaget är underskrivet av Kerstin Bouvin. 

D nr 

Medborgarförslag om fler bussturer till Kungsängsgymnasiet för vuxenstuderande. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Freweyni Ghirmay. 

Medborgarförslag om cykelparkering vid Lärkan väg 56. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Anna jägvald. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

27 (28) 



SALA 
KOMMUN 

§ 169 

Justerandes sign 

Inkomna motioner 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-11-24 

att hänskjuta följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

Motion om borttagande av§ 26 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala 
kommun. 
Motionen är undertecknad av Beatrice Björkskog (Fl). 

Motion om avtackning av fullmäktigeledamöter. 
Motionen är undertecknad av Tommy Johansson (S). 

Motion om att byta ut kommunens belysning mot smarta LED lampor. 
Motionen är undertecknad av Erik Åberg (MP). 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

l Utdragsbestyrkande 

i 
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