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Underskrift 

1 (25) 
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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Lars Alderfors (L), ej§ 35 om ansvarsfrihet 
Emil Andersson (S) 
Maria Arvidsson (V), 19.00-20.30, § 28-47 
Beatrice Björkskog (FI), 19.00-20.30, ej§ 35 om ansvarsfrihet, ej § 48 
Magnus Edman (SO), ej § 35 om ansvarsfrihet 
Christer Eriksson (C), ej § 35 om ansvarsfrihet 
Gustaf Eriksson (C), ej § 35 om ansvarsfrihet 
Magnus Eriksson (SBÄ), ej § 35 om ansvarsfrihet, ej§ 36 
Marie Falestål (SBÄ), ej§ 35 om ansvarsfrihet 
Anna Gillerblad (C), ej § 35 om ansvarsfrihet 
Mathias Goldkuhl (M), ej§ 35 om ansvarsfrihet 
Carola Gunnarsson (C), ej§ 35 om ansvarsfrihet 
Christer Gustafsson (C) 
Lotta Holmer (S), ej § 35 om ansvarsfrihet 
Ragnhild Jansson (SO) 
Bo Kihlström (S), ej § 35 om ansvarsfrihet 
Gunhild Kj ellberg (SO), ej § 35 om ansvarsfrihet 
Viktor Kärvinge (S), ej § 35 om ansvarsfrihet 
Fredrik Larson (M), ej § 35 om ansvarsfrihet 
Ann-Kristin Lindgren (S) 
Pia Nilsson (S), 19.00-20-30, § 28-4 7 
Åsa Nilsson (S), ej § 35 om ansvarsfrihet, ej§ 36 
Kristina Nyberg (S), ej § 35 om ansvarsfrihet 
Sickan Palm (KO), ej § 35 om ansvarsfrihet 
Elisabet Petterson (C), ej§ 35 om ansvarsfrihet 
Per-Olov Rapp (S), ej§ 35 om ansvarsfrihet, ej § 36 
Johanna Ritvadotter (V), ej§ 35 om ansvarsfrihet 
Ulrika Spårebo (S), ej§ 35 om ansvarsfrihet 
Eva Stenberg (S) , ej§ 35 om ansvarsfrihet 
Alaittin Temur (S), ej§ 35 om ansvarsfrihet 
Johan Widen (M), ej§ 35 om ansvarsfrihet 
Anders Wigelsbo (C), ej§ 35 om ansvarsfrihet 
Anders Westin (C), ej § 35 om ansvarsfrihet 
Hanna Westman (SBÄ), ej§ 35 om ansvarsfrihet 
Ulf Westman (SBÄ), ej§ 35 om ansvarsfrihet 
Erik Åberg (MP), 19.00-20.2 5, ej§ 35 om ansvarsfrihet, ej 47-48 
Mårten Öhrström (C), ej§ 35 om ansvarsfrihet, ej § 36 

Michael PB Johansson (M), ej § 35 om ansvarsfrihet 
Andreas Weiborn (M) 
Hans Johansson (C), § 36 
Tomas Jansson (S) 
Thomas Calissendorff (S), ej § 35 om ansvarsfrihet 
Alf Ekebom (S), § 36 och 48 

Utdragsbestyrkande 

2 (25) 



Närva ra nde ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Lotta Nilsson (S), § 36 
Ingela Kilholm Lindström (MP), ej§ 35 om ansvarsfrihet 
Peter Kraft (M P), § 4 7-48 
Solveig Sjöberg (SBÄ) 
Lars Sandberg (SBÄ), § 36 

Agneta Sonnebo (L) 
Sandra Boström (FI) 

Virve Svedlund, kommunjurist 

Utdragsbestyrkande 

3 (25) 



Justerandes sign 
c.") 

~1 
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Utdragsbestyrkande 

4 (25) 



I SALA 
KOMMUN 

§ 28 Ordningsfråga 

INLEDNING 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Ordförande Elisabet Pettersson (C) meddelar att ärende nr 15 dras bort från 
föredragningslistan. 

Utdrag 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 

5 (25) 

Dnr 



§ 29 

'"""'f 

Anmälningsärenden 
Följande ärenden anmäls: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Statistikrapport jml 16 kap§ 6 h SoL, samt 28 f och 28 g § LSS, gällande ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL, samt 9 § LSS, kvartal 1, 2016. 

Länsstyrelsen har den 8 mars 2016 utsett Alf Ekebom (S) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2018, efter Eva Törnblom (S), 

Dnr 

Länsstyrelsen har den 8 mars 2016 utsett Malin Carlsso n (C) till ny ersättare i 

kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2018, efter Christian Jönsson (C) , 

Länsstyrelsen har den 8 mars 2016 utsett Sandra Boström (Fl) t ill ny ersättare i 
kommunfullmäktige till och med d en 14 oktober 2018, e fter Lena Schi lström (FI), 

Länsstyrelsen har den 12 april 2016 utsett Ann-Krist in Lindgren (S) till ny ledamot i 
kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2018, efter Bengt Jansson (S), 

Länsstyrelsen har den 12 april 2016 utsett Lotta Nilsson (S) till ny ersätta re i 
kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2018, efter Ann-Kristin Lindgren 
(S), 

Kj ell Wenne rborg (S) fortsätter att vikarie ra som oppositionsledare i skolnämnden 

fr o m 1 a pril och framåt. 

Utdrag 
lönekontoret 
Ma rie Öhlund 

Utdragsbestyrkande 

6 (25) 



§ 30 Ny nämndeman 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Västmanlands tingsrätt gör en anmälan om val av ny nämndeman efter Bengt 

Jansson (S). 

Utdrag 

valberedningen 

Utdragsbestyrkande 

7 (25) 

Dnr 



§ 31 Anmälan 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Dnr 

Västma nlands tingsrätt gör en anmälan om val av ny nämnd eman efter Chris toffer 

Lernö (MP). 

Utdrag 
valberedningen 

Utdragsbestyrkande 

8 (25) 



§ 32 Avsägelse 

INLEDNING 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Samm a nträdesdatu m 

2016-04-25 

Dnr 

Elisabet Pettersson (C) begär i skrivelse inkommen den 20 ap ri l 2016 om befrielse 
från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen från och med 201 6-04-25. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Elisabet Pettersson (C) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

valberedningen 
kommunstyrelsen 
lönekontoret 

Justerandes sign J J / } / 
~ ~ ~ v r ,;, 

Utd ragsbestyrkande 

9 (25) 



§ 33 Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Dnr 

Jeanne Kankindi (V) begär i skrivelse inkommen den 7 mars 2016 om befrielse från 

uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Jeanne Kankindi (V) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

Utdrag 
läns styre Isen 
lönekontoret 

Utdragsbestyrka nde 

10 (25) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Dnr 2016.208 KH nr 15 

§ 34 Bokslut 2015 för Sala kommun 

Justerandes sign 

Beredning 
Bilaga KS 2016/63/1, å rsredovisning 2015. 
Bilaga KS 2016/ 63/2, indikatorsammanställning 2015. 
Bilaga KS 2016/63/3, begäran om tilläggsbudget i 2016 å rs driftanslag. 
Bilaga KS 2016/63/4, begäran om tilläggsanslag investeringar från 2015 till 2016. 
Bilaga KS 2016/63/5, nämndernas protokoll. 
Bilaga KS 2016/63/6, internkontroll 2015. 
Bilaga KS 2016/63/7, bolagens preliminära årsredovisningar 2015. 
Ledningsutskottets bes lut 2016-04-05, § 68. 
Bilaga KS 2016/63/8, skrivelse från Socialdemokraterna Bokslut 2015. 
Bilaga KS 2016/63/9, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-12, § 56. 

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

BESLUT 
Kommunfullmäktige besluta r i enlighet med kommunstyre lsens förslag 

att godkänna d e i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 

att godkä nna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvike lserna, 

att fastställa tilläggsbudget för 2016 å rs driftanslag med 561 tkr i enlighet med 

Bilaga KS 2016/63/3, samt 

att fas tställa tilläggsbudget för 2016 års investeringsbudget med 57.453 tkr i 
enlighet med Bilaga KS 2016/63/4. 

Utdrag 
styrelse/nämnder /kontor 

Utdragsbestyrkande 

11 (25) 



§ 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Dnr 2016.569 

Revisionsberättelse för 2015 och fråga om ansvarsfrihet för 
styrelse/nämnder 

INLEDNING 
Glenn Andersson (S), sammankallande i revisionen, föredrar revisionsberättelsen. 

Beredning 
Revisionsberättelse för år 2015. 
Grans kning av årsredovisning 2015. 
Revisorernas redogörelse för år 2015. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna kommunens årsredovisning och lägga den till handlingarna, 

ill med hänvis ning till revi s ionsberätte lsen, bevilja samtliga nämnder och s tyrelsen 
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för 2015. 

I beslutet om ansvarsfrihet delta r endast de förtroendevalda som inte haft 
förtroendeuppdrag i s tyrelse eller nämnd, dvs Emil Andersson (S), Maria Arvidsson 
(V), Christer Gustafsso n (C), Ragnhild Jansson (SD), Ann-Kristin Lindgren (S), Pia 
Nilsson (S), Andreas Weiborn (M), Tomas Jansson (S) och Solveig Sjöberg (SBÄ). 

Utdrag 
nämnder / s ty relse 

Utdragsbestyrkande 

12 (25) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Onr 2016.472 KH nr 16 

§ 36 Skrivelse från Salabostäder AB om ägarens godkännande av 
nyproduktion av hyreslägenheter avseende projekt Kronparken 

INLEDNING 
Salabostäder AB planerar nyproduktion av bostäder. I ägardirektiven står angivet 
att nyproduktion av byggnader som överstiger ett belopp av 10 Mkr ska 
underställas ägaren för godkä nnande i kommunfullmäktige. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/69/1, Skrivelse från Salabostäder AB. 
Ledningsutskottets beslut 2016-04-05, § 72. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-12, § 57. 

Jäv 
Per-Olov Rapp (S), Åsa Nilsson (S), Magnus Eriksson (SBÄ) och Mårten Öhrström (C) 
anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C), Hanna Westman (SBÄ), Lars Alderfors (L), Sickan Palm (KO), 
Fredrik Larsson (M), Ulrika Spårebo (S), Maria Arvidsson (V), Erik Åberg (MP), 
Johanna Ritvadotter (V) och Magnus Edman (SO) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens fö rslag 
att godkänna framställan från Salabostäder AB om nyproduktio n av hyreslägenheter 
avseende projekt Kronparken i enlighet med Bilaga KS 2016/69/1. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna framställan från Salabostäder AB om nyproduktion av hyreslägenheter 
avseende projekt Kronparken i enlighet med Bilaga KS 2016/69/1. 

Utdrag 
Salabostäder AB 

Utdragsbestyrkande 

13 (25) 



§ 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Dnr 2016.488 

Förslag till ändrad bolagsordning för Sala Silvergruva AB 

INLEDNING 

KH nr 17 

Sala Silvergruva AB har inkommit med en skrivelse om ändrad bolagsordning fö r 
Sala Silvergruva AB gällande nedsättning av aktiekapitalet till 1 Mkr. Dessutom har 
en punkt om tillgångarnas fördelning vid likvidation av bolaget lagts till och 
ändamålsparagrafen har justerats. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/70/1, skrivelse från Sala Silvergruva AB. 
Bilaga KS 2016/70/2, missiv. 
Bilaga KS 2016/70/3, förslag till ändrad bolagsordning för Sala Silvergruva AB. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-12, § 58. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyre lsens fö rslag 

att fastställa ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB i enlighet med bilaga KS 
2016/70/3. 

Utdrag 
Sala Silvergruva AB 
dokumentansvarig 

Utdragsbestyrka nde 

14 (25) 



§ 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Dnr 2014.1126 

Svar på medborgarförslag om förtur till lägenheter i det 
kommunala bostadsbolaget för våldsutsatta kvinnor 

INLEDNING 

KH nr 18 

Kerstin Bouvin, Kvinnojouren i Sala, inkom den S november 2014 med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att våldsutsatta kvinnor får förtur till 
lägenhet i det kommunala bostadsbolaget Salabostäder AB. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/50/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande. 
Bilaga KS 2016/50/2, yttrande från Salabostäder AB. 
Bilaga KS 2016/50/3, yttrande från vård- och omsorgsnämnden. 
Bilaga KS 2016/50/4, medborgarförslag. 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-22, § 57. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-31, § 48. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

Salabostäder AB 
vård- och omsorgsnämnden 
förslagsställaren 

Utdragsbestyrkande 

15 (25) 



§ 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Dnr 2015.793 KH nr 19 

Svar på motion om lokal överenskommelse (LÖK:en) mellan Sala 
kommun och det civila samhället 

INLEDNING 
Kristina Nyberg (S) och Ulrika Spårebo (S) inkom den 5 november 2015 med 
rubricerade motion. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsens fö rvaltning 
inleder en dialog med de ideburna organisationerna/civilsamhället, som är 
verksamma i Sala kommun, för att ta fram ett förslag på en lokal överenskommelse. 
Vidare föreslår de att det innan 2017 års utgång presenteras ett förslag till 
kommunstyrelsen på en lokal överenskommelse mellan Sala kommun och de 

ide burna organisationerna/ civilsamhället. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/44/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2016/44/2, yttrande från skolnämnden. 
Bilaga KS 2016/44/3, yttrande från vård- och omsorgsnämnden. 
Bilaga KS 2016/44/4, yttrande från kultur- och frit idsnämnden. 
Bilaga KS 2016/44/5, motion, 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-08, § 43. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-31, § 45. 

Yrkanden 
Kristina Nyberg (S), Maria Arvidsson (V), Johanna Ritvadotter (V), Hanna Westman 

(SBÄ) och Andreas Weiborn (M) yrkar 
bifall till kommunstyr elsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förs lag 

att bifalla motionen, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att inleda en dialog med de ideburna organisa
tionerna/civilsamhället som är verksamma i Sala kommun fö r att ta fram ett fö r
slag på en lokal överenskommelse att presenteras fö r kommunstyrelsen för 
ställningstagande innan 2017 års utgång. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utd ragsbestyrka nde 

16 (25) 



§ 40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Dnr 2016.811 KH nr 20 

Svar på motion om att inrätta en social investeringsfond i Sala 
kommun 

INLEDNING 
Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KO) inkom den 18 juni 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att 
inrätta en social investeringsfond i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/49/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2016/49/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden. 
Bilaga KS 2016/49/3, yttrande från skolnämnden. 
Bilaga KS 2016/49/4, yttrande från ekonomikontoret. 
Bilaga KS 2016/49/5, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-22, § 55. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-31, § 46. 

Yrkande 
Sickan Palm (KO) yrkar 
att motionen ska bifallas. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Sickan Palms 
(KD) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå motionen. 

Utdrag 
vård- och omsorgsnämnden 
skolnämnden 
ekonomikontoret 

Utd ragsbestyrkande 

17 (25) 



§ 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Dnr 2015.203 KH nr 21 

Svar på motion om inrättande av resurscentrum för individer med 
psykisk sjukdom eller ohälsa 

INLEDNING 
Magnus Edman (SD) inkom den 19 februari 2015 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun utreder möjligheten att inrätta ett 
resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsa samt ser över 
utvecklingen av samarbetet med Landstinget Västmanland inom ovannämnda 
område. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/58/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2016/58/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden. 
Bilaga KS 2016/58/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-22, § 56. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-31, § 47. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
vård- och omsorgsnämnden 

Utd ragsbestyrkande 

18125) 



§ 42 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Dnr 2016.366 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

INLEDNING 

KH nr 22 

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 2016/51/1, sammanställning. 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-22, § 58. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-31, § 49. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kom mu nse krete rar en 

Utdragsbestyrkande 

19 (25) 



I SALA 
KOMMUN 

§ 43 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Dnr 2016.367 KH nr 23 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett 
år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att full
mäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 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 medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt fullmäktiges arbets
ordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i apri l och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/52/1, sammanställning. 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-22, § 59. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-31, § 50. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens bes lut 

att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunsekreteraren 

Utdragsbestyrkande 

20 (25) 



I SALA 
KOMMUN 

§ 44 

Justerandes sign 

1r 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Dnr 2016.274 

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och 
medborgarförslag 

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

Beredning 
Bilaga KS 2016/53/1, missiv. 
Bilaga KS 2016/53/2, redovisning. 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-22, § 60. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-31, § 51. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

registrator 

;ll{; 
Utdragsbestyrkande 

21 (25) 

KH nr 24 



§ 45 Kompletteringsval 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-2 5 

Dnr 

att välja Alaittin Temur (S) till ny ersättare i dem okratiberedningen tom 14 oktober 
2018 efter Bengt Jansson (S), 

att välja Sandra Boström (Fl) till ny e rsättare i demokratiberedningen tom 14 
oktober 2018 efter Lena Schilström (Fl), 

att välja Anders Wigelsbo (C) till ny ersättare i kommunstyrelsentom 2018-12-31 
efter Elisabet Pette rsson (C). 

Utdrag 
demokratiberedningen 
kommunstyrelsen 
de valda 

Utdragsbestyrkande 

22 (25) 



§ 46 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Dnr 2016.572 

Interpellation från Bo Kihlström (S) angående ett äldreprogram 

INLEDNING 
Bo Kihls tröm (S) hemställer om att få ställa rubricerade inte rpellation till 
kommunstyrelsens vice ordförande, Hanna Westman (SBÄ). 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen få r ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

Utdragsbestyrkande 

23(25) 



§ 47 

Justerandes sign 

f 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

Inkomna medborgarförslag 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att hänskjuta följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: 

Medborgarförslag om högstadieskola i Ransta. 
Medborgarförslaget är inskickat av Linda Brudigam. 

Medborgarförslag om kvälls och nattis fö r arbetande fö rä ldrar. 
Medborgarförslaget ä r inskickat av Diana Johansson Borglund. 

Medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet för skolbarn som åker buss i Sala 
kommun genom obligatori sk reflexväst tillsammans med busskort. 
Medborgarförslaget ä r inskickat av Cecilia Enström. 

Dnr 

Medborgarförslaget om separata vattenmätare avvisas och hänskjuts till tekniska 
kontoret. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
tekniska kontoret 

Utdragsbestyrkande 

24 (25) 



§ 48 Inkomna motioner 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

att hänskjuta följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

Motion "cykling utan ålder - rätten till vind i hå ret !" 

Motionen är undert ecknad av Ingela Kilholm Linds tröm (M P). 

Dnr 

Motion om att se över och ev minska a nvändandet av små fö rpackningar och/eller 

engångsförpackningar i kommunala verksamheter. 
Motionen är undertecknad av Ingela Kilholm Lindström (MP). 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

25 (25) 


