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SALA 
KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Justerandes sign 

fr 

Lars Alderfors (FP) 
Emil Andersson (S) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Maria Arvidsson (V) 
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), kl 19.00-20.20, § 19-36 
Mathias Goldkuhl (M) 
Carola Gunnarsson (C) 
Mäns Gustafsson (S) 
Lotta Holmer (S) 
Ragnhild Jansson (SD) 
Tommy Johansson (S) 
Johan Juthberg (SD), kl 19.00-20.20, § 19-36 
Bo Kihlström (S) 
Gunhild Kjellberg (SD) 
Viktor Kärvinge (S) 
Fredrik Larsson (M) 
Amanda Lindblad (S) 
Peter Molin (M) 
Åsa Nilsson (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Sickan Palm (KD), 20.00-22.00, § 35-58 
Elisabet Pettersson (C) 
Per-Olov Rapp (SJ 
Johanna Ritvadotter (V) 
Ulrika Spårebo (S) 
Eva Stenberg (S) 
Johan Widen (M), 20.00-22.00, § 35-58 
Anders Wigelsbo (C) 
Anders Westin (C) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Ulf Westman (SBÄ) 
Erik Åberg (MP) 
Mårten Öhrström (C) 

Pernilla Johansson (M), § 19-34 
Sven-Olof Pettersson (C) 
Christian Jönsson (C) 

Utdragsbestyrkande 

2 (47) 



SALA 
KOMMUN 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

övriga deltagare 

Juster=t; 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Håkan Pettersson (KD}, § 19-34 
Carl Johansson (S} 
Alette-Marie Lindgren (S} 
Bo Lindholm (SD} 
Lars Sandberg (SBÄ}, § 37-58 

Michael PB Johansson (M} 
Agneta Sonnebo (FP} 
Mårten Hemström (FP} 
Nishta Hassan (V) 
Ingela Kilholm Lindström (MP} 
Sarah Svensson (Fl} 

Jenny Nolhage, kommunchef 
Virve Svedlund, kommunjurist 

Ut dragsbestyrkande 
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KOMMUN 

'"~f 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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Svar på medborgarförslag om översyn av detaljplan för fastigheten Kristina 4:1. 

Svar på medborgarförslag om bättre busshållplatser- börja vid Vattentornet . 

Svar på medborgarförslag om Mini~LAN hösten 2015 .. 
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Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet ........................................ 25 

Svar på medborgarförslag om fler bussturer till Kungsängs- gymnasiet för vuxenstuderande ....................... 27 

Svar på medborgarförslag om översikt av betalningssystemet för arbetsresor .......... " .................................. 28 

Nya avgifter för vård och omsorg ......... 29 

Detaljplan för kvarteret Rådmannen 6; beslut om antagande ........................................................................ 30 

Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Sal bo hed ................................................ 31 

Omdisponering av medel i investeringsbudget; tekniska kontoret 

Förslag till ny sotningstaxa .. 

.............................................. 32 

.33 

likvidation av Sala Industrifastigheter AB (S!FAB) ...................................... 34 

Borgen för Sala Silvergruva AB ................................................. 35 

Svar på motion om avtackning av fullmäktigeledamöter ...... 36 

Svar på motion om förskola i Varmsätra . .. ..... 37 

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan ............................. 38 

Svar på motion om borttagande av 26 § i Allmänna lokala ord- ningsföreskrifter i Sala kommun. 

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan 

. ...... 39 

..... 40 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år ......................................................................... 41 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom et år 

Redovisning av bifat!na motioner och medborgarförstag som ännu ej verkställts 

Kompletteringsval .. 

Inkomna motioner. 

.42 

.......... 43 

. ....... 44 

........ 45 

Inkomna medborgarförslag .. .......................................................................... 46 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 38 Voteringslista 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Utdragsbestyrkande 

5 (47) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 19 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

INLEDNING 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 

Ordförande Elisabet Petterson (C) meddelar att ärende nr 22 på föredragningslistan, 
"Kommunala pensionärsrådet avseende ersättning", utgår då det återremitterats av 
kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrka nde 

6 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 20 Anmälningsärenden 
Följande ärenden anmäls: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 

Länsstyrelsen har den 13 mars 2015 utsett Maria Arvidsson (V) till ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Joachim Nordlund (V) till och med den 14 oktober 2018. 

Länsstyrelsen har den 13 mars 2015 utsett Nishta Hassan (V) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Maria Arvidsson (V) till och med den 14 oktober 2018. 

Revisionsberättelse för år 2014 och granskning av delårsrapport 2014 från 
Västmanlands Samtrafikförbund. 

Utd ragsbestyrkande 

7 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 21 Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 

Kenneth Edvardsson (SJ begär i skrivelse inkommen den 31 mars 2015 om befrielse 
från uppdraget som ledamot i skolnämnden. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Kenneth Edvardsson (SJ befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 
Kenneth Edvardsson 
skolnämnden 
valberedningen 

Utdragsbestyrkande 

8 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 22 

Justerandes sign 

Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Kjell Wennerborg (SJ begär i skrivelse inkommen den 28 mars 2015 om befrielse 
från uppdraget som ersättare i skolnämnden. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Kjell Wennerborg (SJ befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

Kjell Wennerborg 
skolnämnden 
valberedningen 

Utdragsbestyrkande 

9 (47) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 23 Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2015.80 

Ewa Gustafson (SJ begär i skrivelse inkommen den 7 mars 2015 om befrielse från 
uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Ewa Gustafsson (SJ befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

Ewa Gustafsson 
vård- och omsorgsnämnden 
valberedningen 

Utdragsbestyrka nde 

10 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 24 

Justerandes sign 

Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 

Tomas Jansson (S) begär i skrivelse inkommen den 30 mars 2015 om befrielse från 
uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Tomas Jansson (S) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

Tomas Jansson 
vård- och omsorgsnämnden 
valberedningen 

Utdragsbestyrkande 

11 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 25 

Justerandes sign 

Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 

Jesper Nilsson (SD) begär i skrivelse inkommen den 1 april 2015 om befrielse från 
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden och huvudman i Sala Sparbank 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Jesper Nilsson (SD) befrielse från ovan nämnda uppdrag, 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

länsstyrelsen 
kommunstyrelsen 
kultur- och fritidsnämnden 
Sala Sparbank 
Jesper Nilsson 

Utdragsbestyrkande 

12 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 26 

Justerandes sign 

11 

Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 

Magnus Eriksson (SBÄ) begär i skrivelse inkommen den 3 mars 2015 om befrielse 
från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Magnus Eriksson (SBÄ) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

Magnus Erikson 
kommunstyrelsen 
valberedningen 

Utdragsbestyrkande 

13 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 27 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Bokslut 2014 för Sala kommun 

Beredning 
Bilaga KS 2015/80/1, årsredovisning 2014 
Bilaga KS 2015/80/2, indikatorredovisning 2014 
Bilaga KS 2015/80/3, begäran om tilläggsbudget 
Bilaga KS 2015/80/4, begäran om tilläggsanslag 
Bilaga KS 2015/80/5, nämndernas protokoll 
Bilaga KS 2015/80/6, internkontroll 2014 
Bilaga KS 2015/80/7, bolagens årsredovisningar 2014 

Dnr 2015.293 KHnr8 

Bilaga KS 2015/80/8, skrivelse Bokslut 2014 från kommunstyrelsens ordförande 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-07, § 88 
Bilaga KS 2015/80/9, resultaträkning 
Bilaga KS 2015/80/10, skrivelse Bokslut 2014 från Socialdemokraterna 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 69. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) och Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 

att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna, 

att fastställa tilläggsbudget för 2015 års driftsanslag med 2.195 tkr i enlighet med 
Bilaga KS 2015/80/8, 

att fastställa tilläggsbudget för 2015 års investeringsbudget med 54.415 tkr i 
enlighet med Bilaga KS 2015/80/8, 

att fastställa reviderad investeringsbudget för kommunstyrelsen/tekniska kontoret 
2015 med 65.595 tkr i enlighet med Bilaga KS 2015/80/8. 

Utdrag 

nämnder/ styrelsen 
kommunala bolag 
kontoren 

Utd ragsbestyrkande 

14 {47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 28 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2015.352 

Revisionsberättelse för 2014 och fråga om ansvarsfrihet för 
styrelse/nämnder 

INLEDNING 
Sven-Erik Carlsson (C), sammankallande i revisionen, föredrar revisionsberättelsen. 

Beredning 
Revisionsberättelse för 2014. 
Granskning av årsredovisning 2014. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna kommunens årsredovisning och lägga den till handlingarna, 

filt med hänvisning till revisionsberättelsen, bevilja samtliga nämnder och styrelsen 
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för 2014, 

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen i Västmanlands Samtrafikförbund samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 

I beslutet om ansvarsfrihet deltar endast de förtroendevalda som ej haft 
förtroendeuppdrag i styrelse/nämnd eller direktion, dvs Emil Andersson (SJ, Maria 
Arvidsson (V), Beatrice Björkskog (FI), Magnus Edman (SD), Louise Eriksson (M), 
Måns Gustafsson (SJ, Lotta Holmer (SJ, Ragnhild Jansson (SD), Tommy Johansson 
(SJ, Johan Juthberg (SD), Gunhild Kjellberg (SD), Fredrik Larson (M), Ulf Westman 
(SBÄ), Pernilla Johansson (M), Sven-Olof Pettersson (Cl och Håkan Pettersson (KD). 

Utdrag 

nämnder /styrelsen 

Utdragsbestyrkande 

15 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 29 

Justerafr;n 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2014.1030 KH nr9 

Svar på medborgarförslag om otrygg väg på Jakobsbergsområdet 

INLEDNING 
Julia Fahlström Björk inkom den 3 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun tar ned träd och belyser gång- och cykel
vägen från Jakobs bergsgatan, runt äldreboendet och fram till busshållplasten vid 
Västeråsvägen bättre. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/45/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2015/45/2, yttrande från tekniska kontoret. 
Bilaga KS 2015/45/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 4 7. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 77. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

förslagsställaren 
tekniska kontoret 

Utdragsbestyrkande 

16 (47} 



SALA 
KOMMUN 

§ 30 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2014.253 

Svar på medborgarförslag om Föreningarnas hus framtid 

INLEDNING 

KH nr 10 

Samarbetet Föreningarnas Hus i Sala genom Veronica Andersson, Lissie Lindhult, 
Peter Pollak och Anna-Lena Hellblom inkom den 17 februari 2014 med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställarna föreslår att Föreningarnas Hus ska få vara kvar 
i befintliga lokaler i Bergmästaren och låta bygga lägenheter i Kaplanen dit det är 
föreslaget att föreningen ska flytta. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/46/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2015/46/2, yttrande från kultur- och fritidskontoret. 
Bilaga KS 2015/45/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 48. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 78. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 

förslagsställaren 
kultur- och fritidskontoret 

Utdragsbestyrkande 

17 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 31 

Justerandes sign 

1p 

SAMMANTRÄDESPROTOKDLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2014.1083 KH nr 11 

Svar på medborgarförslag om att Sala kommun ansluter sig till 
Skattekollen 

INLEDNING 
Carina Kreku Hofvander inkom den 23 oktober 2014 med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ansluter sig till 
tjänsten skattekollen.se. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/47 /1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2015/47 /2, yttrande från ekonomikontoret. 
Bilaga KS 2015/47 /3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 49. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 79. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 
förslagsställaren 
ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 

18 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 32 

Just~sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sa mrnanträdesdatu m 

2015-04-27 

Dnr 2014.1095 

Svar på medborgarförslag om lärarsekreterare till skolan 

INLEDNING 

KH nr 12 

Emilia Jonsson inkom den 29 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun inrättar lärarsekreterare för att avlasta 
lärare med administrativa arbetsuppgifter. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/48/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2015/48/2, yttrande från skolnämnden. 
Bilaga KS 2015/48/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 50. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 80. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

förslagsställaren 
skolnämnden 

Utdragsbestyrkande 

19 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2014.1180 

Svar på medborgarförslag om cykelparkering vid Lärkan 
(Västeråsleden) 

INLEDNING 

KH nr 13 

Anna Jägvald inkom den 21 november 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ska rusta upp cykelparkeringen vid 
Lärkans sportfält utefter Västeråsleden. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/49/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2015/49/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/49/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 51. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 81. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bifalla medborgarförslaget 
att bygga en större cykelparkering vid Lärkans sportfält utefter Västeråsleden, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret att genomföra en projektering 
av busshållplatsen "Nya Vattentornet" i syfte att ta fram en kalkyl för projektet samt 
att med projekteringen som grund kunna söka medfinansiering från Trafikverket för 
åtgärder på busshållplatsen. 

Utdrag 

förslagsställaren 
tekniska kontoret 

Utdragsbestyrka nde 

20 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 34 

Justerandes sign 

)) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2014.1187 

Svar på medborgarförslag om översyn av detaljplan för 
fastigheten Kristina 4:1 

INLEDNING 

KH nr 14 

Leif Johansson, genom Stugföreningen Måns Ols, inkom den 24 november 2014 med 
rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun, i samband 
med planöversyn av Måns Ols området, gör följande förändringar: att benämningen 
på området ändras från koloniområde till fritidsstugeområde med utökade bygg
rätter 80/30, att möjlighet till friköp införs, samt att kommunalt vatten och avlopp 
dras fram till tomtgräns. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/50/1, svar på medhorgarförslag. 
Bilaga KS 2015/50/2, yttrande från tekniska kontoret och samhällsbyggnads
kontoret. 
Bilaga KS 2015/50/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 52. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 82. 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 

förslagsställaren 
tekniska kontoret 
samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande 

21 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 35 

Justec~sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2014.1200 KH nr 15 

Svar på medborgarförslag om bättre busshällplatser - börja vid 
Vattentornet 

INLEDNING 
Mikael Toner och Svante Wiklund inkom den 27 november 2014 med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställarna föreslår att busshållplatsen "Nya Vattentornet" 
byggs om med korrekt kantstenshöjd, kontraststenläggning och belysning i och 
utanför väderskydd. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/51/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2015/51/2, yttrande från tekniska kontoret. 
Bilaga KS 2015/51/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 53. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 83. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bifalla medborgarförslaget, 
att bygga om busshållplatsen "Nya Vattentornet" till en modern hållplats som är 
trygg för såväl resenärer som vägtrafikanter, 

samt 

att uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret att genomföra en projektering 
av busshållplatsen "Nya Vattentornet" i syfte att ta fram en kalkyl för projektet samt 
att med projekteringen som grund kunna söka medfinansiering från Trafikverket för 
åtgärder på busshållplatsen. 

Utdrag 

förslagsställaren 
tekniska kontoret 

Utdragsbestyrkande 

22 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2015.17 

Svar på medborgarförslag om Mini-LAN hösten 2015 

INLEDNING 

KH nr 16 

Laban Åberg inkom den 5 januari 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren föreslår att Sala kommun ordnar ett Mini-LAN från hösten 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/66/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande. 
Bilaga KS 2015/66/2, yttrande från kultur- och fritidsnämnden. 
Bilaga KS 2015/66/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 69. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 84. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) och Måns Gustafsson (SJ yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Utdrag 

förslagsställaren 
kultur- och fritidsnämnden 

Utdragsbestyrka nde 

23 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 37 

Justerandes sign 

'fy 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2014.1248 KH nr 17 

Svar på medborgarförslag om att införskaffa dokumentförstörare 
till biblioteket 

INLEDNING 
Henrik Jansson inkom den 22 december 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen köper in en dokumentförstörare och 
placerar ut den i ett lämpligt utrymme på Stadsbiblioteket i Sala. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/67 /1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande. 
Bilaga KS 2015/67 /2, yttrande från kultur- och fritidsnämnden. 
Bilaga KS 2015/67 /3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 70. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 85. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att en dokumentförstörare införskaffas till biblioteket, samt 

att kostnaden för dokumentförstöraren täcks inom kultur-och fritidsnämndens 
budgetram. 

Utdrag 

förslagsställaren 
kultur- och fritidsnämnden 

Utd ragsbestyrkande 

24 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 38 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2014.1222 KH nr 18 

Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för 
daglig verksamhet 

INLEDNING 
Förslagets träd, Arbetstagarrådet Daglig verksamhet, inkom genom David Eriksson, 
Jonas Eklind, Emma Gustafsson, Mikael Kedert, Lars Andersson, Tomas Eriksson, 
Tomas Dammgren, Jim Prokop och Sofia Nykvist den 3 december 2014 med rubri
cerat medborgarförslag, underskrivet av förslagsställarna som föreslår att habilite
ringsersättning för daglig verksamhet höjs. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/68/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande. 
Bilaga KS 2015/68/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden. 
Bilaga KS 2015/68/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 71. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 86. 

Yrkanden 
Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att habiliteringsersättningen höjs från 44,50 kr till 75 kronor. 

Maria Arvidsson (V), Beatrice Björkskog (Fl), Louise Eriksson (M), Erik Åberg (MP), 
Johanna Ritvadotter (V) och Monica Fahrman (MP) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Christer Eriksson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag 
att avslå medborgarförslaget. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulrika Spårebos 
(S) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stöder 
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Ulrika Spårebos (S) yrkande 
röstar nej. Vid omröstningen avges 24 ja-röster och 20 nej-röster. 
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag. 
Omröstningslista, se bilaga. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå medborgarförslaget. 

Reservationer 
Emil Andersson (S), Maria Arvidsson (V), Beatrice Björkskog (Fl), Louise Eriksson 
(M), Monica Fahrman (MP), Måns Gustafsson (S), Lotta Holmer (S), Tommy 

Utdragsbestyrka nde 

25 (47) 



SALA 
KOMMUN 

forts KF § 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Johansson (SJ, Bo Kihlström (SJ, Viktor Kärvinge (SJ, Amanda Lindblad (SJ, Åsa 
Nilsson (SJ, Kristina Nyberg (SJ, Per-Olov Rapp (SJ, Johanna Ritvadotter (V), Ulrika 
Spårebo (SJ, Eva Stenberg (SJ, Carl Johansson (SJ och Alette-Marie Lindgren (SJ 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulrika Spårebos (SJ yrkande. 

Utdrag 

förslagsställaren 
vård- och omsorgsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

26 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2014.1101 

Svar på medborgarförslag om fler bussturer till Kungsängs
gymnasiet för vuxenstuderande 

INLEDNING 

KH nr 19 

Freweyni Ghirmay inkom den 30 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag 
med 68 stycken namnunderskrifter. Förslagsställaren föreslår att det ska sättas in 
fler bussturer till Kungsängsgymnasiet så att det passar vuxeneleverna. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/69/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande. 
Bilaga KS 2015/69/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret. 
Bilaga KS 2015/69/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 72. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 87. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen/barn och utbildning, att se över schemaläggning
en för SFl-undervisningen, för att denna om möjligt ska stämma bättre överens med 
kollektivtrafikens tidtabeller. 

Utdrag 

förslagsställaren 
samhällsbyggnadskontoret 
skolkontoret 

Utdragsbestyrka nde 

27 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 40 

Justerandes sign 

it 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2014.999 KH nr 20 

Svar på medborgarförslag om översikt av betalningssystemet för 
arbetsresor 

INLEDNING 
Jonas Eklind inkom den 25 september 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att det görs en översyn av betalningssystemet för 
arbetsresor. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/70/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande. 
Bilaga KS 2015/70/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret. 
Bilaga KS 2015/70/3, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 73. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 88. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 

förslagsställaren 
samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande 

28 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 41 

Justerandes sign 

f 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Nya avgifter för vård och omsorg 

INLEDNING 

Dnr 2014.1251 KH nr 21 

Förslag från vård- och omsorgsnämnden om förändringar av avgifter inom vård och 
omsorg. Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen den 12 mars för beslut. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2015/4/1, missiv. 
Bilaga KS 2015/4/2, VON§ 156. 
Bilaga KS 2015/4/3, underlag från vård och omsorg. 
Ledningsutskottets beslut 2015-01-20, § 10. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-02-05, § 30. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-12, § 37. 

Yrkanden 
Magnus Edman (SD) yrkar 
avslag på tredje att-satsen i kommunstyrelsens förslag. 

Louise Eriksson (M) yrkar 
bifall till Magnus Edmans (SD) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Magnus Edmans 
(SD) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att höja omvårdnadsavgiften från 100 kronor per månad till 200 kronor per månad, 

att avgift tas ut för uppehälle i skolboenden enligt Lagen om särskilt stöd och 
service, av ungdomar med aktivitetsersättning, samt 

att föräldrar till barn, placerade enligt Socialtjänstlagen, bidrar till sina barns 
uppehälle om de via beräkning har avgiftsutrymme. 

Reservationer 
Magnus Edman (SD), Louise Eriksson (M), Ragnhild Jansson (SD), Gunhild Kjellberg 
(SD) och Bo Lindholm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Magnus 
Edmans (SD) yrkande. 

Utdrag 

vård- och omsorgsnämnden 

Utdragsbestyrka nde 

29 {47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2014.990 KH nr 22 

Detaljplan för kvarteret Rådmannen 6; beslut om antagande 

INLEDNING 
1914 års stadsplan är mycket generell, vilket innebär att den inte beskriver be
byggelsens eventuella kulturmiljövärden och hur de kan skyddas. Syftet med att 
upprätta ny detaljplan för fastigheten är att säkerställa bebyggelsens framtida 
utveckling och markanvändning utan att kvarterets kulturhistoriska värden 
förvanskas. Kvarteret Rådmannen, förutom fastigheten Rådmannen 6, fick ny 
detaljplan 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/27 /1, missiv. 
Bilaga KS 2015/27 /2, antagandehandlingar. 
Ledningsutskottets beslut 2015-02-17, § 26. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-12, § 43. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta detaljplan för fastigheten Rådmannen 6, Sala kommun, Västmanlands län. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, planenheten 

Utdragsbestyrkande 

30 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 43 

Justerandes sign 

ff 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2015.261 KH nr 23 

Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i 
Salbohed 

INLEDNING 
Förslag från tekniska kontoret att utökat verksamhetsområdet så att fastigheterna 
Sand 1:2, Sand 1:18 och Sand 1:26 omfattas av verksamhetsområdet. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/59/1, skrivelse från tekniska kontoret. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 62. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 57. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten i Salbohed, så 
att fastigheterna Sand 1:2, Sand 1:18 och Sand 1:26 omfattas i verksamhetsområdet. 

Utdrag 

tekniska kontoret 

Utd ragsbestyrkande 

31 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§44 

Justerandes sign 

ip 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2015.263 KH nr 24 

Omdisponering av medel i investeringsbudget; tekniska kontoret 

INLEDNING 
Begäran från tekniska kontoret att få omdisponera medel i investerings budget från 
lokalprogrammet till parkprogrammet. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/60/1, skrivelse från tekniska kontoret. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 63. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 59. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att omdisponera 250 tkr i investeringsbudget för Fastigheter med kulturhistoriskt 
värde från lokalprogrammet till parkprogrammet. 

Utdrag 

tekniska kontoret 
ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 

32 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 45 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2015.294 

Förslag till ny sotningstaxa 

INLEDNING 

KH nr 26 

Sotningsindex för 2015 är fastställt till 1,87 % för den kommun, som i likhet med 
Sala fastställde 2014 års taxa från och med 1 april 2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/76/1, missiv. 
Bilaga KS 2015/76/2, ny taxa. 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-07, § 84. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 62. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta förslag till sotningstaxa i enlighet med Bilaga 2015/76/2, med en 
timersättning av 431 kronor, att gälla från och med den 1 april 2015, 

att den gamla taxan därmed upphävs, samt 

att delegera till kommunstyrelsen att årligen justera taxan i enlighet med 
sotningsindex. 

Utdrag 

skorstensfejarmästaren 
kommunjuristen 
registrator 

Utd ra gsbestyrka n de 

33 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 46 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2015.296 

Likvidation av Sala Industrifastigheter AB (SIFAB) 

INLEDNING 

KH nr 27 

Sala kommun arbetar med att rationalisera koncernens fastighetsförvaltning. Dessa 
effektiviseringar omfattar även SIFAB och dess fastigheter. Förslag från kommun
styrelsens ordförande om att bolagets fastigheter överlåts till kommunen och att 
bolaget därefter likvideras. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/81/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande. 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-07, § 89. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 66. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att uppdra till Sala kommuns ägarombud vid SlFABs stämma att fatta beslut om att 
inleda en likvidationsprocess av bolaget, 

att SIFABs fastigheter innan likvidationen överlåts till Sala kommun till 
marknadsvärde, samt 

att föreslå SIFABs ordförande Dick Forsberg som likvidator. 

Utdrag 

S!FAB 
ekonomikontoret 

Utd ragsbestyrka nde 

34 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 47 

Juste"f ign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2015.286 

Borgen för Sala Silvergruva AB 

INLEDNING 

KH nr 28 

Sala Silvergruva AB har lämnat en ansökan till Sala kommun om ombildning av 
befintliga tre borgensåtaganden till ett borgensåtagande samt utökande av bor
gensåtagande för ny checkkredit 

Beredning 
Bilaga KS 2015/82/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2015/82/2, ansökan från Sala Silvergruva AB. 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-07, § 90. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 67. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att ersätta Sala kommuns befintliga borgensåtaganden för Sala Silvergruva ABs 
krediter i Sala Sparbank med ett nytt borgensåtagande på maximalt 5.682.522 
kronor i samband med att bolaget lägger om sina befintliga lån, 

att Sala kommun undertecknar ett borgensåtagande för en ny kontokredit på 
2.500.000 kronor för Sala Silvergruva AB, 

att Sala Silvergruva AB till Sala kommun ska betala en borgensavgift på 0,5 %, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson samt ekonomichef 
Mårten Dignell att teckna kommunens borgen för beviljade lån, nytt borgensåtag
ande på maximalt 5.682.522 kronor och ny kontokredit på 2.500.000 kronor, till 
Sala Silvergruva AB. 

Utdrag 

Sala Silvergruva AB 
ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 

35 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2014.1176 

Svar på motion om avtackning av fullmäktigeledamöter 

INLEDNING 

KH nr 29 

Tommy Johansson (S) inkom den 21 november 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att demokratiberedningen ska få i uppdrag att arbeta fram 
riktlinjer för avtackning av ledamöter som lämnar kommunfullmäktige, och att 
riktlinjerna presenteras för fullmäktige under 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/43/1, svar på motion. 
Bilaga KS 2015/43/2, yttrande från personalkontoret. 
Bilaga KS 2015/43/3, yttrande från demokratiberedningen. 
Bilaga KS 2015/43/4, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 45. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 72. 

Yrkande 
Tommy Johansson (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bifalla motionen, 
att ge demokratiberedningen i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för avtackning 
av ledamöter som lämnar fullmäktige 
att riktlinjerna presenteras för fullmäktige under 2015, 

att riktlinjerna även ska gälla för uppvaktning av ledamöter vid födelsedagar, 
samt 

att uppmana demokratiberedningen att i sitt arbete med att ta fram riktlinjer 
särskilt uppmärksamma de av kommunstyrelsen antagna "Riktlinjer för gåvor 
från arbetsgivaren till medarbetare och förtroendevalda". 

Utdrag 

demokratiberedningen 
personalkontoret 

Utdragsbestyrkande 

36 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§49 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2014.761 

Svar på motion om förskola i Varmsätra 

INLEDNING 

KH nr 30 

Erik Åberg (MP) inkom den 23 maj 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun utreder möjligheten att starta en förskola i anslutning till 
Varmsätra skola. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/44/1, svar på motion. 
Bilaga KS 2015/44/2, yttrande från bildnings- och lärandenämnden. 
Bilaga KS 2015/44/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 46. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 73. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
skolnämnden 

Utd ragsbestyrkande 

37 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 50 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2015.214 

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan 

INLEDNING 

KH nr 31 

Johanna Ritvadotter (V) inkom den 25 februari 2015 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun hissar regnbågsflaggan under Stockholms 
Pridevecka och IDAHOT. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/63/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2015/63/2, yttrande från medborgarkontoret. 
Bilaga KS 2015/63/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 66. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 74. 

Yrkanden 
Johanna Ritvadotter (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens första två att-satser, med tillägget 
att regnbågsflaggan även hissas i samband med Stockholms Pride-vecka. 

Magnus Edman (SD) yrkar 
att motionen ska avslås. 

Gustaf Eriksson (CJ, Anders Wigelsbo (C) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Arvidsson (V), Beatrice Björkskog (Fl), Erik Åberg (MP) och Monica Fahrman 
(MP) yrkar 
bifall till Johanna Ritvadotters (V) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Johanna Ritvadotters 
(V) yrkande och Magnus Edmans (SD) yrkande och finner kommunstyrelsens 
förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att Sala kommun fortsättningsvis hissar regnbågsflaggan i samband med att 
Västerås genomför sin PRIDE-festival (25-27 juni 2015), 

att uppdra till kommunstyrelsen att revidera Sala kommuns flaggpolicy med 
anledning av beslutet, samt 

att i övrigt anse motionen besvarad. 

Reservationer 
Magnus Edman (SD), Ragnhild Jansson (SD), Gunhild Kjellberg (SD) och Bo 
Lindholm (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Utdrag: 

Information Sala 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2014.1183 KH nr 32 

Svar på motion om borttagande av 26 § i Allmänna lokala ord
ningsföreskrifter i Sala kommun 

INLEDNING 
Beatrice Björkskog (FI) inkom den 24 november 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att§ 26 om insamling av pengar i Allmänna lokala ordnings
föreskrifter i Sala kommun tas bort. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/64/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2015/64/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning. 
Bilaga KS 2015/64/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 67. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 75. 

Yrkanden 
Beatrice Björkskog (Fl), Anders Wigelsbo (C), Gustaf Eriksson (C), Sickan Palm (KD), 
Johanna Ritvadotter (V), Maria Arvidsson (V), Monica Fahrman (MP), Lars Alderfors 
(FP), Ulrika Spårebo (SJ, Hanna Westman (SBÄ) och Fredrik Larsson (Ml yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Magnus Edman (SD yrkar 
att motionen ska avslås. 

Ragnhild Jansson (SD) yrkar 
bifall till Magnus Edmans (SD) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Magnus Edmans 
(SD) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att bifalla motionen, 

att ta bort nuvarande§ 26 om insamling av pengar från Allmänna lokala ord
ningsföreskrifter för Sala kommun, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Sala kommun i enlighet med beslutet. 

Reservationer 
Magnus Edman (SD), Ragnhild Jansson (SD), Gunhild Kjellberg (SD) och Bo 
Lindholm (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
chefen för medborgarkontoret 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 52 

Justerandes sign 

·ft 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2014.823 

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan 

INLEDNING 

KH nr 33 

Erik Åberg (MP) inkom den 18 juni 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det bara ska serveras ekologisk frukt på förskolorna i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/65/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2015/65/2, yttrande från ekonomikontoret. 
Bilaga KS 2015/65/3, yttrande från tekniska kontoret. 
Bilaga KS 2015/65/4, yttrande från bildnings- och lärandenämnden. 
Bilaga KS 2015/65/5, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 68. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 76. 

Yrkanden 
Erik Åberg (M P) yrkar 
att motionen ska bifallas. 

Monica Fahrman (MP) yrkar 
bifall till Erik Åbergs (MP) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Erik Åbergs (MP) 
yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå motionen, samt 

att uppmana kommunstyrelsen/tekniska kontoret att i första hand vid inköp till 
kommunens verksamheter välja ekologiskt odlad frukt. 

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

Utdrag 

tekniska kontoret 
skolkontoret 
ekonomikontoret 

Utdragsbestyrka nde 
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SALA 
KOMMUN 

§ 53 

Justerandes sign 

1p 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2015.266 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

INLEDNING 

KH nr 34 

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. Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna 
redovisning vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/71/1, sammanställning. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 74. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 89. 

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 

§ 54 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2015.268 KH nr 35 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom et 
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 be
redning 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 
medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning 
skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges ordinarie samman
träden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/72/1, sammanställning. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 75. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 90. 

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 

§ 55 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Dnr 2015.136 KH nr 36 

Redovisning av bifallna motioner och medborgarförslag som ännu 
ej verkställts 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-01-29, § 10, i samband med besvarande av en 
motion att kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de motioner och med
borgarförslag som bifallits, men ännu inte verkställts. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/73/1, redovisning. 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 76. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-16, § 91. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

registrator 

Utdragsbestyrkande 

43 (47) 



SALA 
KOMMUN 

§ 56 Kompletteringsval 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Onr 

att välja Lena Hjelm Wallen och Lena Linn, Välling by, till ledamöter i styrelsen för 
Sala Silvergruva AB från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2016, 

att välja Andreas Jägvald Hallsten till suppleant i styrelsen för Sala Silvergruva AB 
från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2016, 

att välja Lena Hjelm Wallen till ordförande i Sala Silvergruva AB från ordinarie 
bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2016, 

att nominera Caroline Orabe till ledamot i styrelsen för Sala Silvergruva AB från 
ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2016, 

att välja Mikael Eriksson (SO) till nämndeman i Västmanlands tingsrätt för år 2015 
efter Ragnhild Jansson (SO), 

att välja Kjell Wennerborg (SJ till ny ledamot i skolnämnden tom 2018-12-31 efter 
Kenneth Edvardsson (SJ, 

att välja Tomas Calissendorff (SJ till ny ersättare i skolnämnden t o m 2018-12-31 
efter Kjell Wennerborg (SJ, 

att välja Kenneth Edvardsson (SJ till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden t o m 
2018-12-31 efter Ewa Gustafsson (SJ, 

att välja Tina Forsgren (SJ till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden tom 2018-
12-31 efter Tomas Jansson (SJ, 

att välja Mikael Eriksson (SO) till ny ersättare i kommunstyrelsentom 2018-12-31 
efter Jesper Nilsson (SO), 

att välja Sonny Österlund (SO) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden t o m 
2018-12-31 efter Jesper Nilsson (SO), 

att välja Mikael Eriksson (SO) till ny huvudman i Sala Sparbank t o m 
årssammanträdet 2018 efter Jesper Nilsson (SO), 

att välja Marcus Andersson (SBÄ) till ny ersättare i kommunstyrelsentom 2018-
12-31 efter Magnus Eriksson (SBÄ). 

Utdrag 

Västmanlands tingsrätt 
Sala Silvergruva AB 
skolnämnden 
vård- och omsorgsnämnden 
kommunstyrelsen 
kultur- och fritidsnämnden, Sala Sparbank 

~) 
7 

Utdragsbestyrkande 

p~~ 
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SALA 
KOMMUN 

§ 57 

Justerandes sign 

Inkomna motioner 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

att hänskjuta följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

Motion om utredning av arbetsro i skolan. 
Motionen är undertecknad av Lars Alderfors (FPJ. 

Dnr 

Motion om att Sala kommun utreder förutsättningarna för att bilda ett kommunalt 
näringslivs bolag. 
Motionen är undertecknad av Ulrika Spårebo (SJ. 

Motion om rätten till heltid. 
Motionen är undertecknad av Ulrika Spårebo (SJ. 

Motion om att införande av en webbaserad medborgardialog skrivs in i strategiska 
planen för 2016-18. 
Motionen är undertecknad av Bengt Jansson (SJ. 

Motion om Sala 400 år - start av visionsarbetet 2024. 
Motionen är undertecknad av Tommy Johansson (SJ och Per-Olov Rapp (SJ. 

Motion angående utsatta EU-medborgare. 
Motionen är undertecknad av Beatrice Björkskog (FIJ. 

Motion om att söka medel från Fead för bistånd till utsatta EU-medborgare i Sala 
kommun. 
Motionen är undertecknad av Beatrice Björkskog (FIJ. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 58 

Justerandes sign 

1i r 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Inkomna medborgarförslag 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att hänskjuta följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: 

Medborgarförslag om belöningssystem för medarbetare i Sala kommun. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Martti Kirotar. 

Medborgarförslag om flytt av Karl bergs kiosk. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Tommy Karlsson. 

Medborgarförslag om öppet på fritids helger och röda dagar. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Ruwaida Nazar-Taha. 

Medborgarförslag om inrättande av ett kommunalt organ som samordnar 
bostadspolitiken samt inrättande av regelbundna informationsforum 
Medborgarförslaget är inlämnat av Roger Wallin. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utd ragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 38 Voteringslista 
Lars Alderfors (FPJ 
Emil Andersson (SJ 
Maria Arvidsson (V) 
Beatrice Björkskog (FIJ 
Adam Calissendorff (SBÄJ 
Magnus Edman (SDJ 
Christer Eriksson (CJ 
Gustaf Eriksson (CJ 
Louise Eriksson (MJ 
Magnus Eriksson (SBÄJ 
Monica Fahrman (MPJ 
Mathias Goldkuhl (MJ 

Carola Gunnarsson (CJ 
Mäns Gustafsson (SJ 
Lotta Holmer (SJ 
Ragnhild Jansson (SDJ 
Tommy Johansson (SJ 
Bo Kihlström (SJ 

Gunhild Kjellberg (SD) 
Viktor Kärvinge (SJ 

Fredrik Larsson (MJ 
Amanda Lindblad (S) 
Peter Molin (M) 
Åsa Nilsson (S) 
Kristina Nyberg (SJ 
Sickan Palm (KD) 

Elisabet Pettersson (CJ 
Per-Olov Rapp (SJ 
Johanna Ritvadotter (V) 
Ulrika Spårebo (S) 
Eva Stenberg (S) 
Johan Widen (M) 
Anders Wigelsbo (CJ 
Anders Westin (CJ 
Hanna Westman (SBÄJ 

Ulf Westman (SBÄJ 
Erik Åberg (MPJ 
Mårten Öhrström (CJ 
Sven-Olof Pettersson (CJ 

Christian Jönsson (CJ 
Carl Johansson (SJ 
Alette-Marie Lindgren (SJ 
Bo Lindholm (SDJ 
Lars Sandberg (SBÄJ 

Justerandes sign 

t:t}J__ 1P ~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

JA 
NEJ 
NEJ 
NEJ 

JA 
JA 
JA 
JA 
NEJ 

JA 
NEJ 

JA 

JA 
NEJ 

NEJ 

JA 
NEJ 
NEJ 

JA 
NEJ 

JA 
NEJ 

JA 
NEJ 
NEJ 

JA 
JA 
NEJ 
NEJ 

NEJ 
NEJ 

JA 
JA 
JA 
JA 
JA 
NEJ 

JA 
JA 
JA 
NEJ 

NEJ 

JA 
JA 

Utdragsbestyrkande 
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Resultat: 
24 ja-röster 

20 nej-röster 


