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Närvarolista 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersä ttare 

Justerandes sign 

iJ /l;J 

Lars Alderfors (L) 
Emil Andersson (S) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-12-14 

Maria Arvidsson (V) 
Beatrice Björkskog (FI) 
Magnus Edman (SO) 
Christer Eriksson (C) 
Gustaf Eriksson (C) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
Monica Fahrman (MP) 
Anna Gillerblad (C) 
Mathias Goldkuhl (M) 
Carola Gunnarsson (C) 
Christer Gustafsson (C) 
Lotta Holmer (S) 
Bengt Jansson (S) 
Ragnhild Jansson (SO) 
Pernilla Johansson (M) 
Bo Kihlström (S) 
Gunhild Kjellberg (SO) 
Viktor Kärvinge (S) 
Fredrik Larsson (M) 
Peter Molin (M) 
Pia Nilsson (S) 
Åsa Nilsson (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Sickan Palm (KO) 
Elisabet Pettersson (C) 
Per-Olov Rapp (S) 
Johanna Ritvadotter (V) 
Ulrika Spårebo (S) 
Eva Stenberg (S) 
Alaittin Temur (S) 
Johan Widen (M) 
Anders Wigelsbo (C) 
Anders Westin (C) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Ulf Westman (SBÄ) 
Erik Åberg (MP) 
Mårten Öhrström (C) 

Ann-Kristin Lindgren (S) 
Tomas Jansson (S) 
Solveig Sjöberg (SBÄ) 
Lars Sandberg (SBÄ) 

Michael PB Johansson (M) 

Utdragsbestyrkande 
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Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-12-14 

Sven-Olof Pettersson (C) 
Agneta Sonnebo (L) 

Håkan Pettersson (KO) 
Thomas Calissendorff (S) 
Peter Kraft (MP) 

Jenny Nolhage, kommunchef 
Virve Svedlund, kommunjurist 

Utdragsbestyrkande 

3 (18) 
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Utd ragsbestyrka n de 
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§ 138 

Justerandes sign 

Jp 

Anmälningsärenden 
Följande ärenden anmäls: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Samma nträdesdatu m 

2015-12-14 

Dnr 

Kjell Wennerborg (S) kommer att fungera som oppositionsledare i skolnämnden 
under tiden 2015-12-01---2016-01-31 under ordinarie oppositionsledares sjukdom. 

Rättelse i kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-23, närvarolistan: Rätt parti
beteckning för Lotta Holmer är (S) . 

Utd r agsbestyrka nde 

5 118) 



§ 139 Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-12-14 

Carl Johansson (S) begär i skrivelser inkomna den 11 och 14 december 2015 om 
befrielse från uppdragen som ledamot i vård- och omsorgsnämnden, ersättare i 
kommunfullmäktige och som ersättare i demokratiberedningen. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Carl Johansson (S) befrielse från ovan nämnda uppdrag, 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

länsstyre lsen 
vård- och omsorgsnämnden 
demokratiberedninge n 
valberedningen 
Carl Johansson 

\~ 
Utdragsbestyrkande 

6 (18) 
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§ 140 

Justerandes sign 

fJ 

Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-12-14 

Kenneth Edwardsson (S) begär i skrivelse inkommen den 10 december 2015 om 
befrielse från uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

BESLUT 
Kommunfu llmäktige beslutar 

att bevilja Kenneth Edwardsson (S) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

vård- och omsorgsnämnden 
valberedningen 
Kenneth Edwardsson 

Utdragsbestyrkande 

7118) 

Dnr 



§ 141 

Justerandes sign 

f;J 

Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-12-14 

Dnr 

Eva Stenberg (S) begär i skrivelse inkommen den 11 december 2015 om befrielse 
från uppdragen som ledamot, tillika oppositionsledare, i vård- och omsorgsnämnden 
samt som ersättare i Norra Västmanlands samordningsförbund from 2016-01-01. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Eva Stenberg (S) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

vård- och omsorgsnämnden 
Norra Västmanlands samordningsförbund 
valberedningen 
Eva Stenberg 

Utdragsbestyrka nde 

8 (18) 



§ 142 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-12-14 

Dnr 2015.881 KH nr 77 

Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom 
Sala kommun 2014 samt beslut om lokala partistöd 2016 

INLEDNING 
Nya regler om kommunalt partistöd i kommunallagen gäll er från och med 2014-02-
01. Reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018. Lokalt partistöd 
ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun res
pektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. 

Kommunfullmäktige har 2014-05-26, § 81, fastställt regler för kommunalt partistöd 
i Sala kommun. Av beslutet framgår bland annat att partistödet utbetalas årligen i 
förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Redovisning och 
granskning av för 2014 utbetalda partidstöd inom Sala kommun har inkommit från 
de politiska partierna. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/222/1, skrivelse. 
Bilaga KS 2015/222/2, redovisningar från partierna. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-12-01, § 195. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter, samt 

att utbetala 2016 års lokala partistöd till de politiska partierna inom Sala kommun 
under januari 2016. 

Utdrag 
ekonomikontoret 

Utdragsbestyrka nde 

9 (18) 



I SALA 
KOMMUN 

§ 143 

Justera ndes sign 

{;J 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-12-14 

Dnr 2015.700 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018 

KH nr 78 

INLEDNING 
I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) framgår att handlingsprogrammet ska 
antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Vidare framgår av samma 
lag att programmet bland annat ska ange målet för kommunens verksamhet. Rädd
ningstjänsten har tagit fram ett handlingsprogram och det utgår ifrån resultaten i 
räddningstjänstens riskinventering och analys för Sala och Heby kommuner. Innan 
handlingsprogrammet beslutas av fullmäktige har det remitteras ti ll berörda myn
digheter. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/204/1, missiv. 
Bilaga KS 2015/204/2, förslag till handlingsplan. 
Bilaga KS 2015/204/3, riskinventering och analys. 
Ledningsutskottet 2015-10-20, § 231. 
Kommunstyrelsen 2015-11-03, § 186. 
Bilaga KS 2015/204/4, missiv. 
Bilaga KS 2015/204/5, handlingsprogram. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-12-01, § 194. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att fastställa Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018, Bilaga KS 
2015/204/5. 

Utdrag 
räddningstjänsten 
registrator 

Utdragsbestyrkande 

10 (18) 



§ 144 

Justerandes sign 

f(J 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-12-14 

Dnr 2015.752 

Taxa för måltidspriser; externa kunder 

INLEDNING 

KH nr 79 

Syftet med en måltidstaxa är att fastställa måltidspriser för de tillfällen måltider 
säljs till externa kunder eller vid upprättande av nya/förändrade uppdrag med 
extern motpart. Mål tidstaxans prisnivå ska sträva efter att ligga rätt marknads
mässigt för att inte missgynna privata näringsidkare. Måltidstaxan ska även har
monisera med interna måltidspriser så långt det är möjligt för att inte externa 
kunder ska subventioneras av Sala kommuns egna verksamheter. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/206/1, missiv. 
Bilaga KS 2015/206/2, taxa. 
Ledningsutskottets beslut 2015-11-03, § 237. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-12-01, § 196. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta Taxa för måltidspriser, externa kunder, Bilaga KS 2015/ 206/ 2, att gälla från 
och med 2016-01-01. 

Utdrag 
tekniska kontoret, måltidsenheten 
registrator 

Utdragsbestyrkande 

11 ( 18) 



§ 145 

Juste ri sign 

fJ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatu m 

2015-12-14 

Dnr 2015.751 

Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 2016 

INLEDNING 

KH nr 80 

Styrelsen för Vafab Miljö har beslutat att avgiften för hushållsavfall gentemot ägar
kommunerna behöver höjas med 5 % från och med 2016. Ny taxa föreslås gälla från 
och med ljanuari 2016, samt därefter föreslås en årlig justering enligt gällande av
fallsindex A 121-4, basmånad oktober 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/207 /1, missiv. 
Bilaga KS 2015/207 /2, taxa. 
Ledningsutskottets beslut 2015-11-03, § 240. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-12-01, § 197. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta ny Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 2016 fö r Sala kommun, Bilaga 
KS 2015/207 /2, att gälla från och med 2016-01-01, samt 

att delegera till kommunstyrelsen att årligen justera taxan enligt gällande avfalls
index A 121-4, basmånad oktober 2015. 

Utdrag 
tekniska kontoret 
registrator 

Utdragsbestyrkande 

12 118) 



§ 146 

Justera ndes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-12-14 

Dnr 2015.831 

Reviderad parkeringsnorm 

INLEDNING 

KH nr 81 

Parkeringsnormen har fått en översyn med förslag på förändringar, som ger en ökad 
flexibilitet vid tillämpningen. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2015/220/1, skrivelse. 
Ledningsutskottets beslut 2015-11-17, § 249. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-12-01, § 202. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att vid bygglovsprövning, i fall där parkeringsnormen uppenbart inte är relevant för 
byggnadens användning eller läge, möjliggöra en parkeringsutredning för att fast
ställa en p-norm utifrån bedömt verkligt eller långsiktigt behov, 

att anta en ny parkeringsnorm för bostadsändamål i flerbostadshus (B) på 16 
bilplatser/1.000 kvm BOA (boarea), 

att anta en ny parkeringsnorm för äldreboende/vårdboende/gruppboende (D) på 5 
bilplatser /1.000 kvm BTA (bruttoarea), 

att anta en särskild parkeringsnorm för studentbostäder på 5 bilplatser/1.000 kvm 
BTA (bruttoarea), samt 

att följande parkeringsnormer är oförändrade: 

Handel- och centrumändamål (H, C) - 30 bilplatser/1.000 kvm BTA (bruttoarea) . 
Bostadsändamål enbostadshus (B) - 2,0 bilplatser/lägenhet 
Kontors-, skol-, och bitservice (K, S, G) - 20 bilplatser/1.000 kvm BTA (bruttoarea) . 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, planering och utveckling 
registrator 

Utdragsbestyrkande 
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§ 147 

Justerand es sign 

ff 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-12-14 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2016 

Beredning 
Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2016. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa följande sammanträdesdagar år 2016: 

Måndag kl 19.00 

25 januari 

29 februari 

29 mars 

25 april 

30 maj 

20 juni 

29 augusti 

26 september 

obs tisdag 

bokslut 

31 oktober de/årsrapport med helårsprognos 

28 november budgetbeslut 

12 december 

Utdrag 

samtliga kontor 
samtliga nämnder 
kommunsekreteraren 

Utdragsbestyrkande 

14 ( 18) 

Dnr 2015.935 



I SALA 
KOMMUN 

§ 148 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammant rädesda tum 

2015-12-14 

Dnr 2015.935 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2016 

INLEDNING 
Ordförande Elisabet Pettersson (C) föreslå r att uppgifter om tid och p lats fö r 
kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Sala Allehanda samt att uppgifter 
om tid och pla ts plus ärendelista finns på kommunens hemsida. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att uppgifter om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i 
Sala Allehanda samt, 

att uppgifte r om tid och plats plus ä rendelista finns på kommunens hemsida. 

Utdrag 

bevakning 

Utdragsbestyrka nde 

15118) 



§ 149 Kompletteringsval 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-12-14 

att välja Camilla Runerås (S) till ny ledamot, tillika oppositionsledare, i vård- och 
omsorgsnämnden från och med 2016-01-01 till och med 2018-12-31 efter Eva 
Stenberg (S), 

Dnr 

att välja Kenneth Edwardsson (S) till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden t o m 
2018-12-31 efter Carl Johansson (S), 

att välja Camilla Runerås (S) till ny ersättare i Norra Västmanlands 
Samordningsförbund from 2016-01-01 tom 2018-12-31 efter Eva Stenberg (S), 

att välja Elisabeth Nilsson (C) till ny lekmannarevisor i Salabostäder AB efter Jonas 
Ahlin (SBÄ) tom 2018-12-31. 

Utdrag 
vård- och omsorgsnämnden 
Norra Västmanlands Samord ningsförbu nd 
Salabostäder AB 
de valda 

Utdragsbestyrkande 

16 (18) 



I SALA 
KOMMUN 

§ 150 Inkomna motioner 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-12-14 

att hänskjuta följande motioner till kommunstyrelsen fö r beredning: 

Motion om ekologisk och lokalt odlad mat. 
Motionen är undertecknad av Erik Åberg (MP). 

Motion om framtidens försörjningsbehov inom vård- och omsorg. 
Motionen är undertecknad av Eva Stenberg (S). 

Motion om projekt inom äldreomsorgen för 6-timmars arbetsdag. 
Motionen är undertecknad av Eva Stenberg (S) och Ann-Kristin Lindgren (S). 

Utdrag 

kommunstyre lsen 

Utdragsbestyrkande 

17 (18) 
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§ 151 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-12-14 

Interpellation till kommunalrådet angående Bovieran 

INLEDNING 

Dnr 2015.967 

Magnus Edman (SO) hemställer om att få ställa rubricerade interpellat ion till 
kommunalrådet Carola Gunnarsson (C). 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

Utdragsbestyrkande 

18 (18) 


