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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande e rsätta re 

Lars Alderfors (L) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesda tum 

2016-10-31 

Emil Andersson Bleckert (S) 
Maria Arvidsson (V) 
Magnus Edman (SD) 

Christer Eriksson (C) 
Gustaf Eriksson (C) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
Marie Falestål (SBÄ) 
Anna Gillerblad (C) 
Carola Gunnarsson (C) 
Christer Gustafsson (C) 
Lotta Holmer (S) 
Ragnhild Jansson (SD) 
Michae l PB Joha nsson (M) 
Pe rnilla Joha nsson (M) 
Bo Kihlström (S) 
Gunhild Kjellberg (SD) 
Viktor Kärvinge (S) 
Fredrik Larsson (M) 

Amanda Lindblad (S) 
Ann-Kristin Lindgren (S) 
Peter Molin (M) 
Pia Nilsson (S) 
Åsa Nilsson (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Sickan Palm (KD) 
Per-Olov Rapp (S) 
Johanna Ritvadotter (V) 
Ulrika Spårebo (S) 
Eva Stenberg (S) 
Johan Widen (M) 
Anders Wigelsbo (C) 
Anders Westin (C) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Ulf Westman (SBÄ) 
Mårten Öhrström (C) 

Sven-Olof Pe tte rsson (C) 

Emilia Jonsson (S) 
Thomas Calissendorff (S) 
Ingela Kilholm Lindström (MP), § 114 -1 28, kl 19.00-20.20 

Sarah Svensson (FI) 
So lve ig Sjöberg (SBÄ) 

Gunnar Larsson (M) 
Kerstin La rsson (C) 

Utd ragsbestyrka n de 

2 123) 



Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammant rädesdatum 

201 6-10-31 

Må rte n Hem ström (L) 
Hå kan Pette rsson (KD) 
Alf Ekebom (S) 
Lotta Nilsson (S) 
Peter Bäcke bo (S) 
Anna Eriksson (V) 
Lars Sandb erg (SBÄ) 

Jenny Nolhage, kommun ch ef 
Vi rve Svedlund, kommunjuri st 

Utdragsbestyrka nde 

3 123) 
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Utdragsbestyrkande 
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§ 114 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträ desdatum 

2016-10-31 

Dnr 

Anmälningsärenden 
Följande ärenden anmäls: 

Länsstyr elsen har den 6 oktober 2016 utsett Gunnar Larsso n (M) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Maria Thunberg (M) till och med den 14 oktober 2018. 

Länsstyrelsen har den 6 oktober 2016 utsett Tomas Jansson (S) till ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Mäns Gustafsson (S) till och med den 14 oktober 2018. 

Länsstyrelsen har den 6 oktober 2016 utsett Peter Bäckebo (S) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Tomas Jansson (S) till och med den 14 oktober 2018. 

Kristina Nyberg (S) är från och med den 1 oktober t illbaka som oppositionsledare i 
kultur- och fritidsnämnden. 

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 3, 2016. 

Utdragsbestyrkande 

5 (23) 



§ 115 Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

Monica Fahrma n (MP) begär i skrivelse inkommen den 31 oktober 2016 om 
befri else från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

BESLUT 
Ko mmunfullmäktige beslutar 

att bevilja Monica Fahrman (MP) befri else från ovan nämnda uppdrag, samt 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

Utdrag 

länsstyre lsen 
Mari e Öhlund 
lönekontoret 

Utdragsbestyrkande 

6 (23) 

Dnr 



§ 116 Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Samma nträdesdatu m 

2016-10-31 

Från Västmanlands Tingsrätt har inkommit ett protokoll om att Mikael Eriksson 
(SO) entledigats från sitt uppdrag som nämndeman. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 
valberedningen 
Mikae l Eriksson 

Utdragsbestyrkande 

7 (23) 

Dnr 



§ 117 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

Dnr 

Avsägelse 

INLEDNING 
Sonny Österlund (SD) begär i skrivelse inkommen den 12 oktober 2016 om befri else 
från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Sonny Österlund (SD) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

valberedningen 
ku ltur- och fritidsnämnden 
lönekontoret 
Mari e Öhlund 
Sonny Österlund 

Utdragsbestyrkande 

8 (23) 



§ 118 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sa mmanträdesdatu m 

2016-10-31 

Dnr 2016.117 

Svar på medborgarförslag om köp av fastighet till för
skola/skola/fritids i Varmsätra 

INLEDNING 

KH nr 59 

Personal på Varmsätra skola, genom Agneta Sörengård, Marianne Ericsso n, 
Marianne Anderses och Sandra inkom den 26 janua ri 2016 med rubricerat 
medborgarförs lag. Förslagsställarna föreslår att en närliggande fastighet vid 
Varmsätra skola köps in för att där kunna bedriva fö rsko la/fritids. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/166/1, medborgarförslag. 
Bilaga KS 206/166/2, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens 

ordförande. 
Ledningsutskotte ts beslut 2016-10-04, § 191. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-20, § 156. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förs lag 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 
skolnämnden 

U td r agsbestyrka nde 

9 (23) 



§ 119 

SAMMANTRÄDESPROTOKO Ll 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

Delårsrapport 2016 för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2016.1157 KH nr 60 

Delårsrapport för Sala kommun samt uppföljning nämndernas internkontrollplaner 
per 2016-08-31. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/180/4, delårsrapport 2016-08-31. 
Bilaga KS 2016/180/5, nämndernas protokoll. 
Bilaga KS 2016/180/6, internkontrollplaner 2016-08-31. 
Ledningsutskottets bes lut 2016-10-04, § 207. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-20, § 154. 

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

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förs lag 

att uppmana styrelse och nämnder att bedriva verksam heten inom givna anslag och 
uppsatta mål, 

att godkänna redovis ningen av de interna kontrollplanerna 2016, samt 

att i övrigt godkänna delårsrapporten. 

Utdrag 

styrelse/nämnder 
kontor 
bolag 

Utdragsbestyrkande 

10 (23) 



§ 120 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

Dnr 2016.1285 

Revisionsrapport samt revisorernas bedömning av delårsrapport 

INLEDNING 
Revisorerna har granskat delårsrapport 2016 samt gjort en bedömning av den. 

Beredning 
Granskningsrapporten Granskning av delårsrapport 2016. 
Revisorernas bedömning av delårsrapport. 

Glenn Andersson (S), sammankallande i revisionen, föredrar revisorernas 
bedömning av delårsrapporten. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga granskningsrapporten till handlingarna. 

Utdrag 
samtliga kontor/nämnder 

Utd ragsbestyrkande 

11 (23) 



§ 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

Dnr 2016.15 KH nr 61 

Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom 
Sala kommun 2015 samt beslut om lokala partistöd 2017 

INLEDNING 
Nya regler om kommunalt partistöd i kommunallagen gäller 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 
respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska 
vara. 

Kommunfullmäktige har 2014-05-26, § 81, fastställt regler för kommu nalt 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 2015 utbetalda partistöd inom Sala kommun har inkommit från 
de politiska partierna. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/176/1, skrivelse. 
Bilaga KS 2016/176/2, redovisning från partierna. 
Ledningsutskottets beslut 2016-10-04, § 203. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-20, § 149. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrels ens förs lag 

att godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter, samt 

att utbetala 2017 års lokala partistöd till de politiska partierna inom Sala kommun 
under januari 2017. 

Utdrag 

personalkontoret 
ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 

12 (23) 



§ 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

Dnr 2016.1121 KH nr 62 

Skrivelse avseende ersättningsnivåer för Sala stadsbibliotek 

INLEDNING 
Biblioteket tillhandahåller gratis lån av a llt material. När något inte återlämnas 
skickas faktura med krav på ersättning. För detta finna en standardiserad taxa från 
2007-08-28. Det är angeläget att förändra avgifterna för fjärrlån, det vill säga inlånat 
materia l från andra bibliotek och framförallt från de statliga högskole-och 
universitetsbiblioteken. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/165/1, skrivelse från bibliotekschef. 
Bilaga KS 2016/165/2, beslut KFN § 74. 
Ledningsutskottets beslut 2016-09-20, § 190. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-20, § 148. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens fö rslag 

att höja ersättningen på fjärrlånat material från högskole- och universitetsbibliotek, 
som inte lämnats tillbaka, till 500 kr i syfte att låntagare blir mer angelägna att 

åte rlämna inlånat mate rial. 

Utdrag 
kultur- och fritidsnämnden 
hemsidesansvarig 

Utdragsbestyrkande 

13 (23) 



I SALA 
KOMMUN 

§ 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

Dnr 2016.841 KH nr 63 

Svar på motion om inrättande av medborgarkontor på landsbyg
den 

INLEDNING 
Johanna Ritvadotter (V) och Maria Arvidsson (V) inkom den 20 juni 2016 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att frågan om inrättande av 
medborgarkontor i Sala kommuns tätorter utreds. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/167 /1, motion. 
Bilaga KS 2016/167 /2, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga 2016/167 /3, yttrande från chefen för medborgarkontoret. 
Ledningsutskottets beslut 2016-10-04, § 192. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-20, § 157. 

Yrkande 
Maria Arvidsson (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens fö rslag 

att bifalla motionen att frågan om inrättande av medborgarkontor i Sala kommuns 
tätorter utreds, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen/medborgarkontoret att utreda möjligheten till ett 
ambulerande medborgarkontor som finns på olika platser runt om i kommunen med 
regelbundna intervall. 

Utdrag 

kontorschef medborgarkontoret 

Utdragsbestyrkand e 

14 (23) 



§ 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

Dnr 2016.821 KH nr 64 

Svar på motion om att införa ett kulturarvsstipendium i Sala 
kommun 

INLEDNING 
Magnus Edman (SD) inkom den 16 juni 2016 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun inför ett särskilt kulturarvsstipendium a 30.000 kr samt 
att Sala kommun informerar om detta stipendium på hemsidan och i pappersformat. 

Beredning 
Bilaga KS 201 6/168/1, motion. 
Bilaga KS 2016/168/2, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2016/168/3, yttrande från kultur- och fritidschefen . 
Bilaga KS 2016/168/4, beslut från kultur- och friti ds nämnden,§ 75. 
Ledningsutskottets beslut 2016-10-04, § 193. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-20, § 158. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens fö rslag 

att bifalla motionen att Sala kommun inför ett särskilt kulturarvsstipendium a 
30.000 kr, 

att Sala kommun informerar om detta stipendium på hemsidan och i pappersformat 
samt 

att uppdra till kultur-och fritidsnämnden att utarbeta statuter fö r och utlysa det nya 
kulturarvsstipendiet. 

Utdrag 
kultur- och fritidsnämnden 
Information Sala 
ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 

15 (23) 



§ 125 

SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

Dnr 2016.1174 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

INLEDNING 

KH nr 65 

En ligt kommunallagen, 5 kap 33§, ska motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas 
inom denna tid, ska 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 ska kommunstyrelsen göra denna 
redovisning vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/177 /1, missiv. 
Bilaga KS 2016/177 /2, sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett å r. 
Bilaga KS 2016/177 /3, sammanställning av aktuella motioner som inkommit till 
Sala kommun tom 23 september 2016. 
Ledningsutskottets beslut 2016-10-04, § 204. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-20, § 150. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens fö rslag 

att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
administrativa enheten 

Utdragsbestyrkande 

16 (23) 



§ 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

Dnr 2016.1175 KH nr 66 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett 
år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33§, ska medborgarförslag beredas så, att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om beredning 
inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige få r då avskriva 
medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning s ka 
kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges sammanträden i april 

och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/178/1, miss iv. 
Bilaga KS 2016/178/2, sammanställning av medborgarfö rslag som ej behandlats 
inom ett år. 
Bilaga KS 2016/178/3, sammanställning av aktuella medborgarförslag som 
inkommit till Sala kommun tom 23 september 2016. 
Ledningsutskottets beslut 2016-10-04, § 205. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-20, § 151. 

BESLUT 
kommunfullmäktige besluta r i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
adminis trativa enheten 

Utdragsbestyrkande 

17 (23) 



I SALA 
KOMMUN 

§ 127 

SAM MANTRÄDE SPROTO KOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

Dnr 2016.1176 KH nr 67 

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medbor
garförslag 

INLEDNING 
Redovisning av motioner och medborgarförslag som bifalli ts men än nu ej 
verkställts. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/179/1, missiv. 
Bilaga KS 2016/179/2, redovisning. 
Led ningsutskottets beslut 2016-10-04, § 206. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-20, § 152. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förs lag 

att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
administrativa enheten 

Utdragsbestyrkande 

18 (23) 



§ 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

Dnr 2016.1072 

Svar på interpellation från Maria Arvidsson (V) angående 
befolkningsutveckling och hyresrätter 

INLEDNING 
Maria Arvidsson (V) har fått fullmäktiges godkännande att ställa rubricerad 
interpellation till Hans Eljansbo (M), ordförande i styrelsen för Salabostäder AB. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att Hans Eljansbo (M) får yttra sig. 

Hans Eljansbo (M) besvarar interpellationen. 

Utdragsbestyrkande 

19 (23) 



§ 129 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-10-3 1 

Onr 

Kompletteringsval 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att välja Ingvar Jo hnsson (SO) till ny huvudman i Sala Sparbank efter Mikael 
Eriksson (SO) till och med å rssammanträdet 2018, 

att välja Charlotte Alm (SO) till ny ersättare i kultur- och fri tidsnämnden efter Sonny 
Österlund (SO) till och med 2018-1 2-31, 

att välja Emil Göransson (S O) till nämndeman i Västmanlands t ingsrätt eft er Mikael 
Eriksson (SO) till och med 2019-1 2-31. 

Utdrag 

Sala Sparbank 
kultur- och fr itidsnämnden 
Västmanlands tingsrätt 
lö nekontoret 
Mar ie Öhlund 
de va lda 

('\\ ''A 
Utdragsbestyrkande 

20 (23) 



§ 130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

Dnr 2016.1274 

Fråga om Jämställdhetsplan, till kommunstyrelsens ordförande 

INLEDNING 
Sarah Svensson (FI) hemställer om kommunfullmäktiges godkännande ti ll att få 
ställa rubricerad fråga till kommunstyrelsens ordförande, Carola Gunnarsson (C). 

BESLUT 

Kommunfu llmäktige beslutar 

att frågan få r ställas. 

Carola Gunnarsson (C) besvarar frågan. 

Utdragsbestyrkande 

21 (23) 



§ 131 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammant rädesdatum 

2016-10-31 

Dnr 2016.1284 

Inkommen motion 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att hänskjuta följande motion till kommunstyrelsen för beredning: 

Motion om att utreda barnfattigdomen i Sala kommun. 
Motionen är undertecknad av Johanna Ritvadotter (V) och Maria Arvidsson (V). 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

22 (23) 



§ 132 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

Dnr 2016.1286 

Motion om att införa närvaro- och yttranderätt för motionärer vid 
beredning 

INLEDNING 
Magnus Edman (SO) har den 26 oktober 2016 inkommit med rubricerad motion. 

Yrkande 
Pia Nilsson (S) yrkar 
att motionen ska avslås. 

Proposition 
Ordföranden frågar om motionen får ställas eller ska avslås och finner att motionen 

ska avslås. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Utdrag 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 

23 (23) 


