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ifi sALA 
~ KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Lars Alde rfors (L) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

Emil Andersson Bleckert (S) 
Maria Arvidsson (V) 
Magnus Edman (SD) 
Chris ter Eriksson (C) 
Gusta f Eriksson (C) 
Magnus Eriksson (SBÄ), kl 19.00-19.55,§ 102 -107, 109-110 

Marie Falestål (SBÄ) 
Anna Gillerblad (C) 

Ca rola Gunnarsson (C) 
Chris te r Gustafsson (C) 

Ragnhild Jansson (SD) 
Michael PB Joha nsson (M) 

Pernilla Johansson (M) 
Bo Kihlström (S) 
Gunhild Kjellberg (SD) 
Viktor Kärvinge (S) 

Fredrik Larsson (M) 
Amanda Lindblad (S) 
Ann-Kris tin Lindgre n (S) 
Pe ter Molin (M) 

Pia Nilsson (S) 
Åsa Nilsson (S) 
Sicka n Palm (KD) 
Elisabet Pettersson (C) 
Pe r-Olov Rapp (S) 
Johanna Ritvadotte r (V) 
Ulrika Spå rebo (S) 
Eva Stenberg (S) 
Ala ittin Temur (S) 

Anders Wigelsbo (C) 
Ande rs Westin (C) 
Ulf Westman (SBÄ) 
Erik Åberg (M P) 
Mårte n Öhrström (C), ej § 108 

Tom as Jansson (S) 
Emilia Jonsson (S) 
Thomas Calissendorff (S) 
Peter Kra ft (MP) 
Sara h Svensson (FI) 
Solveig Sjöbe rg (SBÄ) 
Lars Sandberg (SBÄ) 
Sven -Olof Pette rsson (C), § 108 

Utdragsbestyrkande 

2 (16) 



Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

{f 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

Agneta Sonnebo (L) 
Håkan Pettersson (KO) 
Alf Ekebom (S) 
Lotta Nilsson (S) 
Anna Eriksson (V) 

Jenny Nolhage, kommunchef 
Virve Svedlund, kommunjurist 

Utdragsbestyrkande 

3 (16) 



R sALA 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 
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Utdragsbestyrkande 

4 (16) 



§ 102 Anmälningsärenden 
Följande ä renden anmäls: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

201 6-09-26 

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll entrep renadavtal. 

Pe te r Mo lin (M), ny gruppleda re fr o m 2016-10-01. 

Utdrag 
lönekontoret 
Marie Öhlund 

Utdragsbestyrka nde 

5 (16) 

Dnr 



§ 103 Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

Dnr 

Måns Gustafsson (S) begär i skrivelse inkommen den 31 augusti 2016 om befri else 

från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige bes lutar 

att bevilja Måns Gustafsson (S) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

Utdrag 
länsstyrelsen 
Marie Öhlund 
lönekontoret 

6 (16) 



§ 104 Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

Maria Thunberg (M) begär i skrivelse inkommen den 1 2 september 2016 om 
befri else från uppdraget som ersättare i kommunfull mäkti ge. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige bes luta r 

att bevilja Maria Thunberg (M) befri else från ovan nämnda uppdrag, samt 

att hemställa hos länsstyre lsen om ny sammanräkning. 

Utdrag 

länss tyre Isen 
Marie Öhlund 
lönekontoret 

Utdragsbestyrkande 

7 (16) 

Dnr 



§ 105 

Justerandes sign 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

Dnr 

Avsägelse 

INLEDNING 
Fredrik Larsson (M) begär i skrivelse inkommen den 18 september 2016 om 

befrielse från uppdraget som ledamot, tillika ordförande, i demokratiberedningen. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Fredrik Larsson (M) befrie lse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

lönekontoret 

Marie Öhlund 
valberedningen 

Utdragsbestyrka nde 

8 (16) 



li sALA 
~ KOMMUN 

§ 106 Avsägelse 

INLEDNING 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

Mikael Erikson (SD) begär i skrivelse inkommen den 19 september 2016 om 
befrielse från uppdraget so m huvudman i Sala Sparbank. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Mikael Eriksson (SO) befrielse från ovan näm nd a uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

Marie Öhlund 
valberedningen 

Utdragsbestyrkande 

9116) 

Dnr 



§ 107 

Justerandes sign 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

Dnr 2016.994 

Program för arbete mot våldsbejakande extremism 

INLEDNING 

KH nr 55 

Syftet med denna plan är att öka kunskapen om begreppet våldsbejakande 
extremism samt beskriva hur arbetet mot våldsbejakande extremism ska byggas 
upp och bedrivas i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/148/1, Missiv från kommunchefen . 
Bilaga KS 2016/148/2, Förslag till Program för arbete mot våldsbejakande 
extremism. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-23, § 164. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-13, § 129. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige bes lutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att fastställa Program för arbete mot vålds bejakande extremism. 

Utdrag 
kommunchefe n 
säkerhetssamordnaren 
hemsidesansvarig 
samtliga kontor 

Utdragsbestyrkande 

10 ( 16) 



§ 108 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

Borgen för VafabMiljö Kommunalförbund 

INLEDNING 

Dnr 2016.970 KH nr 56 

VafabMi ljö Kommunalförbunds direktion har beslutat att gå vidare ti ll 
medlemskommunerna med en begäran om att kommunal borge n tecknas för att 
finansiera lån för investeringar knutna till kommunernas avfallssansvar enligt 
Miljöbalken, amortering av lån, säkerhet för avslutning av avfallsupplag samt 
pensioner enligt förbundsordning och konsortialavtal. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/153/1, Begäran om kommunal borgen. 
Bilaga KS 2016/153/2, Borgensförbindelse. 
Bi laga KS 2016/153/3, Utökat lånebehov och borgen för VafabMiljö Kommunal
förbund. 
Ledningsutskottets beslut 2016-09-06, § 171. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-13, § 131. 

Jäv 
Mårten Öhrström (C) och Magnus Eriksson (SBÄ) deltar inte i ärendets behandling 
på grund av jäv. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslu tar i en lighet med kommunstyrelsens förs lag 

att bevilja VafabMiljö Kommunalförbund en utökad borgen på 17,4 Mkr till totalt 
47,4 Mkr. 

Utdrag 

ekonomikontoret 
VafabMiljö 

Utd ragsbestyrka n de 

11 (16) 



§ 109 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

Borgen för Sala Silvergruva AB 

INLEDNING 

Dnr 2016.1028 KH nr 57 

Sala Silvergruva AB har under flera år redovisat svagt resu ltat, en svag 
balansräkning och en svag likviditet. Åtgärder har vidtagits för att få den operativa 
dagliga driften i balans. Styrelsen för Sala Si lvergruva AB bedömer att den operativa 
verksamheten är i balans med ett årligt driftbidrag på 3,5 Mkr från kommunen. 
Styrelsen bedömer att man kan klara av underhåll och investeringar med egna 
finansierade medel i form av ett banklån. Banklånet söks i Sala Sparbank men det 
krävs en kommunal borgen. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/154/1, Ansökan om ett utökat borgensåtagande för Sala Silvergruva 
AB. 
Ledningsutskottets beslut 2016-09-06, § 172. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-13, § 132. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens fö rslag 

att bevilja Sala Silvergruva AB en utökad borgen på 4 Mkr till totalt 12 Mkr. 

Utdrag 
ekonomikontoret 
Sala Silvergruva AB 

Utdragsbestyrka nde 

12 ( 16) 



I SALA 
KOMMUN 

§ 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

Dnr 2016.904 

Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) 

INLEDNING 
Sala kommun har beretts tillfälle att till Finansdepartementet yttra sig över 
lndelningskommittens delbetänkande Regional indelning - tre nya län som 
överlämnades den 2016-06-30 till regeringen. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/155/1, yttrande från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2016/155/2, yttrande från Fredrik Larsson (M). 
Ledningsutskottets beslut 2016-09-06, § 173. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-13, § 133. 

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

KH nr 58 

att till Finansdepartementet yttra sig i enlighet med skrivelse Bilaga KS 2016/155/1. 

Fredrik Larsson (M) yrkar 
bifall till sitt eget yrkande, bilaga KS 2016/155/2. 

Michael PB Johansson (M) och Magnus Edman (SD) yrkar 
bifall till Fredrik Larssons (M) yrkande. 

Magnus Eriksson (SBÄ), Erik Åberg (MP), Pernilla Johansso n (M), Sic kan Palm (KD), 
Gustaf Eriksson (C) och Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lars Alderfors (L) yrkar 
avslag på kommunstyrelsens förslag, 
bifall till Fredrik Larssons (M) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Fredrik Larssons 
(M) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunsty relsens förslag 

att till Finansdepartementet yttra sig i enlighet med skrivelse Bilaga KS 2016/155/ 1. 

Reservationer 
Fredrik Larsso n (M), Michael PB Johansson (M), Lars Alderfors (L), Magnus Edman 
(SD), Gunhild Kjellberg (SD) och Ragnhild Jansson (SD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Fredrik Larssons (M) yrkande. 

Protokollsanteckning bifogas. 

Utdrag: Finansdepartementet 

Utdragsbestyrkande 

13 (16) 



§ 111 Kompletteringsval 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

att utse Pete r Malin (M) till ordförande i demokratiberedningen efter Fredrik 
Larsson (M) from 2016-10-01. 

Utdrag 

Marie Öhlund 

demokratiberedningen 
lönekontoret 

I J, s<:rpigo I al I rP I U<dcagsbes<yckaode 

14 (16) 

Dnr 



§ 112 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

Dnr 2016.1100 

Inlämnat medborgarförslag 

BESLUT 
Kommunfullmäktige bes lutar 

att hänskjuta följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: 

Medborgarförslag om att Sala kommun behöver ta fram en handlingsplan för hur 
självmorden ska minska. 
Medborgarförslaget ä r inlämnat av Annika Kilmark. 

Utdrag 
kommunsty relsen 

Utdragsbestyrkande 

15 (16) 



§ 113 Inkommen motion 

BESLUT 
kommunfullmäktige bes lutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

att hänskjuta följande motion till kommunfullmäktige fö r beredning: 

Motion om att ändra Salabostäders körutin er. 
Motionen är undertecknad av Sarah Svensso n (FI) 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utd ragsbestyrkande 

16 (16) 

Dnr 2016.11 61 



~ tnoderaterna 

Protokollsanteckning 

2016-09-26 

Vi delar inte fullmäktiges remissvar till SOU 2016:48. Dels anser vi att det inte är 

genomförbart att genomföra en regionbildning innan år 2019. Vidare ser vi att 

det finns demokratiska problem- och osäkerheter med att inte låta väljarna få 

säga sitt innan en sådan historisk regional politisk förändring genomförs. Det går 

därför inte att utesluta att medborgarinflytandet kan bli sämre representerat i en 

allt för stor sammanslagning. Vår uppfattning är att den demokratiska aspekten 

inte är tillräckligt genomlyst av indelningskommitten förslag. 

Vi kan heller inte utesluta att förslaget kan påverka Sala negativt på sikt eftersom 

underlaget inför ärendet inte belyser eller klargör detsamma. Vi saknar fakta och 

underslag som ger beräkningar på kommunens påstådda ekonomiska vinster. 

Därför är det inte nödvändigt att genomföra en reform om det inte kan påvisas 

betydande vinster för kommunen och dess invånare vi lket liggande förslag från 

indelningskommitten inte kan. Om inte detta kan uppfyllas behöver det i alla fall 

kunna påvisas att det inte blir några försämringar 

Sala är beroende av en god infrastruktur genom föreslaget till storreg ionsbildning 

så befarar vi att en liten kommun som Sala kommun kan försvinna och 

missgynnas när det gäller strategiska och viktiga satsningar inom storregionen. 

Om det ska genomföras en länssammanslagning förordar vi att den innefattar 

enbart Västmanlands, Uppsala och Sörmlands län. Detta anser vi vara en bättre 

lösning då vi är ett gemensamt upptagningsområde för arbetskraft och 

kunskapsutbyte mot Stockholm. 



Fredrik Larsson 

Andreas Weiborn 

Johan Widen 


