
Plats och tid 

Närvarande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Ekebyskolans aula, kl 19.00-20.25 

Se sidan 2 

Utses att justera Magnus Eriksson (SBÄ) Marie Falestål (SBÄ) 

:::::::.:~::'"' o:::::t,me -Ko7;;:_else{';J: 7g_ den 7 juni, kl-16:,~agcafe, 

Ocdfföaode _ Vir~~ -----------------------

Jostecaode ~~~~ Af!~~~ 

Organ 

Sammanträdesdatum 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat, justeringen har t illkännagivits genom anslag 

Kommunfu llmäktige 

2016-05-30 

Datum för anslags uppsät tande 2016-06-08 Datum för anslags nedtagande 2016-06-30 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Kommunstyrelsens förvaltning 

1 (19) 

49-63 



Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Lars Alderfors (L) 
Emil Andersson (S) 
Maria Arvidsson (V) 
Beatrice Björkskog (Fl), kl 19.00-19.40, § 49-59 
Adam Calissendorff (SBÄ) 
Magnus Edman (SD) 
Christer Eriksson (C) 
Gustaf Eriksson (C) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
Marie Falestål (SBÄ) 
Anna Gillerblad (C) 
Mathias Goldkuhl (M) 
Carola Gunnarsson (C) 
Christer Gustafsson (C) 
Mäns Gustafsson (S) 
Lotta Holmer (S) 

Ragnhild Jansson (SD) 
Pernilla Johansson (M) 
Bo Kihlström (S) 
Gunhild Kjellberg (SD) 
Ann-Kristin Lindgren (S) 

Åsa Nilsson (S) 
Sickan Palm (KD) 
Elisabet Pettersson (C) 
Per-Olov Rapp (S) 

Johanna Ritvadotter (V) 
Ulrika Spårebo (S) 
Eva Stenberg (S) 
Alaittin Temur (S) 
Johan Widen (M) 
Anders Westin (C) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Ulf Westman (SBÄ) 
Erik Åberg (MP) 
Mårten Öhrström (C) 

Michael PB Johansson (M) 
Andreas Weiborn (M) 
Sven-Olof Pettersso n (C) 
Tomas Jansson (S) 
Thomas Calissendorff (S) 
Alf Ekebom (S) 
Lotta Nilsson (S) 
Peter Kraft (MP) 

Justerandes sign ~ . .... tp? 

Jk .~--_... , -
, _. .. ----- ~· 

Utdragsbestyrkande 
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Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Sandra Boström (Fl), § 60-63 

Agneta Sonnebo (L) 
Mårten Hemström (L) 
Håkan Pettersson (KD) 

Jenny Nolhage, kommunchef 
Virve Svedlund, kommunjurist 

Utdragsbestyrkande 
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R sALA 
~ KOMMUN 
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Utdragsbestyrka nde 
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§49 Anmälningsärende 
Följande ärende anmäls: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Länsstyrelsen har den 16 maj 2016 utsett Anna Eriksson (V) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Jeanne Kankindi (V) till och med den 14 oktober 2018. 

Utdrag 

Marie Öhlund 
lönekontoret 

Justerandes sign ~ \ \\' . --····· J~\ ' ~~· . 
Utdragsbestyrkande 

S (19 ) 

Dnr 



I SALA 
KOMMUN 

§ so 

SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Dnr 

Avsägelse 

INLEDNING 
Mathias Goldkuhl (M) begär i skrivelse inkommen den 9 maj 2016 om befrielse 
från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och som ersättare i kommun
styrelsen. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige besluta r 

att bevilja Mathias Goldkuhl (M) befri else från ovan nämnda uppdrag, 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning, samt 

att överlämna ärendet till valberedninge n. 

Utdrag 

länsstyrelsen 
Mari e Öhlund 
lönekontor et 
valberedningen 

Utdragsbestyrkande 

6 (19) 



§ 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Dnr 

Avsägelse 

INLEDNING 
Malin Carlsson (C) begär i skrivelse inkommen den 11 maj 2016 om befrielse från 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Malin Carlsson (C) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

Utdrag 
länsstyrelsen 
Marie Öhlund 
lönekontoret 
va lberedningen 

Utdragsbestyrka nde 
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R sALA 
~ KOMMUN 

§ 52 

'"""'lp'" . 

Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Johan Widen (M) begär i skrivelse inkommen den 30 maj 2016 om befrielse från 
uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden från den 23 juni 2016. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Johan Widen (M) befrielse från ovan nämnda uppdrag från den 23 juni 
2016, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

Marie Öhlund 
lönekontoret 
valberedningen 

Utdragsbestyrkande 

8 (19) 

Dnr 



B sALA 
~ KOMMUN 

§ 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Dnr 2016.596 KH 25 

Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser i Sala 
kommun 

INLEDNING 
Gällande plan för hantering att extraordinära händelser är antagen av kommu n
fullmäktige 2008. Planen behöver revideras. Erfarenheter från den stora skogs
branden 2014 ligger till grund för revideringen, och det har även skett en utveck
ling av samhällets krisberedskap under ledning av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, vilket ytterligare aktualiserar en revidering av styrdokument för 
kommunernas krisberedskap. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/82/1, missiv. 
Bilaga KS 2016/82/2, plan. 
Ledningsutskottets beslut 2016-05-03, § 85. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-12, § 64. 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) och Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser i Sala 
kommun, Bilaga KS 2016/82/2. 

Utdrag 
styrelse och nämnder 
samtliga kontor 
krisberedskapsplanerare 
kommunchef 

Utdragsbestyrkande 
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§ 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Reviderat Reglemente för krisledningsnämnd 

INLEDNING 

Dnr 2016.599 

Krisledningsnämnden utgör den politiska krisledningen i kommunen vid en 
extraordinär händelse enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
Ett av de primära syftena med denna särskilda nämnd är att effektivisera be
slutsfattandet. Krisledningsnämnden kan därför ta över beslutanderätten från 
andra nämnder och styrelser i kommunen. De nämnder vars uppgifter får tas 
över ska framgå av krisledningsnämndens reglemente. 

KH 26 

Krisledningsnämndens reglemente har nu uppdaterats till kommunens nuvarande 
politiska organisation. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/83/1, missiv. 
Bilaga KS 2016/83/2, reglemente. 
Ledningsutskottets beslut 2016-05-03, § 85. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-12, § 65. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens fö rslag 

att anta reviderat Reglemente för krisledningsnämnden, Bilaga KS 2016/83/ 2. 

Utdrag 
styrelse och nämnder 
samtliga kontor 
hemsidesansvarig 
krisberedskapssamordnare 

~ -·-·· w 
~ \\JQ, V : - v \ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Förslag till EU-strategi för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2016.589 KH 27 

Förslag till EU-strategi för Sala kommun presenteras. Kommunens EU-arbete ska 
vidga kontaktnätet, öka förståelsen och kunskapen mellan medborgare i olika 
länder, bidra till kommunens utveckling, genom erfarenhetsutbyten, samt ge 
kommunen möjlighet att dela med sig av sina egna kunskaper till andra länder. 

Sala kommuns EU-strategi är ett hjälpmedel för att stärka verksamhetsutvecklingen 
med inriktning mot kommunens vision och planer. Genom EU-projekt skapas platt
formar för samverkan mellan olika verksamheter och andra organisationer och 
myndigheter. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/84/1, missiv. 
Bilaga KS 2016/84/2, strategi. 
Ledningsutskottets beslut 2016-05-03, § 87. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-12, § 71. 

Yrkande 
Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta reviderat förslag till EU-strategi för Sala kommun, Reviderad Bilaga KS 
2016/84/2. 

Utdrag 

styrelse och nämnder 
samtliga kontor 
samtliga bolag 

Justerandes sign -· L -rr-· ... . __ \ \ ~ / 'ff ,- \ \JI.Y- V I . 
Utdragsbestyrkande 
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§ 56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Dnr 2016.488 

Reviderad bolagsordning för Sala Silvergruva AB 

INLEDNING 

KH 28 

Kommunfullmäktige fastställde den 25 april 2016 en ny bolagsordning för Sala 
Silvergruva AB. Bolagsordningen skickades in till Bolagsverket, som senare i ett 
förhandsbesked påpekat att vissa justeringar måste göras. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/88/1, missiv. 
Bilaga KS 2016/88/2, reviderad bolagsordning. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-12, § 76. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att fastställa en ny reviderad bolagsordning för Sala Silvergruva AB. 

Utdrag 
Sala Silvergruva AB 
hemsidesansvarig 

Justeran.d es sign ~r-=- \ \ ,~ it ---\~--JN \ . 
Utdragsbestyrkande 
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§ 57 

Justerandes sign 

tf -

SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Dnr 2016.303 

Ordningsfråga 

INLEDNING 
Ärende nr 8 på föredragningslistan, "Svar på interpellation från Monica Fahrman 
(MP) om minskad användning av plastpåsar" besvaras nästa gång, då Monica 
Fahrman (MP) inte är närvarande. 

Utdrag 
bevakning 

Y{· 
Utdragsbestyrkand e 
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§ 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Dnr 2016.572 

Svar på interpellation från Bo Kihlström (S) angående 
äldreprogram 

INLEDNING 
Bo Kihlström (S) har ställt rubricerad interpellation till kommunstyrelsens vice 
ordförande, Hanna Westman (SBÄ). 

Hanna Westman (SBÄ) besvarar interpellationen. 

Juste ri sign ~ L.1---;--·· ·· J\ \, vr .. \\Nl,--- J\J\ ' 

Utdragsbestyrkande 
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R sALA r., KOMMUN 

§ 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Dnr 

Kompletteringsval 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att välja Calle Johansson (S) till ny ledamot i valnämnden tom 2018-12-31 efter 
Bengt Jansson (S), 

att välja Elva-Lyse Ntwari (S) till ny huvudman i Sala Sparbank tom 
årssammanträdet 2018 efter Bengt Jansson (S), 

att välja Torgerd Stöpare Rapp (S) till ny nämndeman i Västmanlands tingsrätt t o m 
2018 efter Bengt Jansson (S), 

att välja Carola Gunnarsson (C) ti ll ombud för Sala Silvergruva AB för tiden från och 
med ordinarie bolagsstämma 2016 till ordinarie bolagsstämma 2017, 

att välja Hanna Westman (SBÄ) till ombuds ersättare fö r Sala Silvergruva AB för 
t iden från och med ordinarie bolagsstämma 2016 till ordinarie bolagsstämma 2017, 

a tt uppdra till kommunstyrelsen att utse två ledamöter och en suppleant i styrelsen 
för Sala Silvergruva AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2016 till och med 
ordinarie bolagsstämma 2017, 

att uppdra ti ll kommunstyrelsen att nominera en ledamot i s ty relsen fö r Sala 
Silvergruva AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2016 t ill och med ordinarie 
bolagsstämma 2017, 

att uppdra till kommunstyrelsen att utse ordförande i styrelsen för Sala Silvergruva 
AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2016 till och med ordinarie bolagsstämma 
2017, 

att välj a Alexander Lindras till ny nämndeman i Västmanlands tingsrätt t o m 2018 
efter Christoffer Lernö (M P), 

a tt välja Johan Widen (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen t ill och med 2018-12-
31 efter Mathias Goldkuhl (M). 

Utdrag 
kommunstyrelsen 
valnämnden 
Sala Sparbank 
Västmanlands tingsrätt 
Sala Silvergruva AB 
de valda 
Marie Öhlund 
lönekontore t 

Utdragsbestyrkande 
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§ 60 

Juste randes sign 

1p 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Samma nträd~sd atu m 

2016-05-30 

Onr 

Inkomna motioner 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att häns kjuta följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

Motion om ianspråktagande av outnyttjade lokaler i landstingets lasaretts byggnad. 
Motionen är undertecknad av Eva Stenberg (S), 

Motion om att öka transpare nsen i Sala kommunfullmäktige - gör motionerna 
tillgängliga för allmä nheten via ett r egis ter på kommunens hemsida. 

Motione n är undertecknad av Magnus Edman (SO), 

Motion angående blodgivning på betald arbetstid. 
Motionen ä r undertecknad av Magnus Edman (SO), 

Motion om avgift för rese rverade böcker. 
Motione n är unde rtecknad av Kristina Nyberg (S), 

Motion om feministiskt självförsvar i skolan. 
Motione n är undertecknad av Johanna Ritvadotter (V), 

Motion om att skapa ett kommunalt bredbandsbolag. 
Motionen är undertecknad av Ulrika Spårebo (S), 

Motion om att ta vå ld i nära relationer på allvar. 
Motio nen ä r undertecknad av Beatrice Björkskog (FI) och Sandra Boström (FI). 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utd ragsbestyrka nde 
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§ 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Dnr [Skriv dnr] 

Fråga angående utbildningen "Förenkla helt enkelt" till 
kommunstyrelsens ordförande 

INLEDNING 
Ulrika Spårebo (S) hemstä ller om kommunfullmäkti ges godkännande till att få ställa 
rubricerad fråga till kommunstyre lsens ordförande Carola Gunnarsson (C). 

BESLUT 
Kommunfullmäktige besluta r 

att frågan få r s tä llas. 

Carola Gunnarsson (C) besvara r frågan. 

Utdragsbestyrkande 

17 (19) 



§ 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Inkomna medborgarförslag 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att hänskjuta följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: 

Kortare cykel-/gångväg som sammanbinder Sala-Heby. 
Medborgarförslaget är inskickat av Johan Jörgenson, 

att avvisa medborgarförslaget 

EU-migranters barns skolgång. 
Förslaget är inlämnat av styrelsen för Hela Människan Sala-Heby. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 
styrelsen för Hela Människan Sala-Heby 

I Utd"gsb• " Y ,ka,d e 
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§ 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-05-30 

Fråga om Våld i nära relationer, till ordförande i vård- och 
omsorgsnämnden 

INLEDNING 
Sandra Boström (FI) hemställer om kommunfullmäktiges godkännande till att få 
ställa rubricerad fråga till Christer Eriksson (C), ordförande i vård- och omsorgs
nämnden. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att frågan får ställas. 

Christer Eriksson (C) besvarar frågan. 

.----- ···- . \ I L 
JvV~' 

Utdragsbestyrkande 
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