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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 

Emil Andersson Bleckert (S) 
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Agneta Sonnebo (L) 
Mårten Hemström (L) 
Håkan Pettersson (KO) 
Peter Bäckeho (S) 
Beatrice W oldert (MP) 
Sarah Svensson (Fl) 
Lars Sandberg (SBÄ) 

Jenny Nolhage, kommunchef 
Virve Svedlund, kommunjurist 

Utdragsbestyrka n de 

3 (20) 



Justerandes sign 

Innehållsförteckning 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 

§ 133 Anmälningsärenden ........................................................................................................................................... 5 

§ 134 Avsägelse ........................................................................................................................................................... 6 

§ 135 Avsägelse ........................................................................................................................................................... 7 

§ 136 Budget 2017 och Verksamhetsplan 2018-2019 ................................................................................................. 8 

§ 137 Kompletteringsval ............................................................................................................................................ 16 

§ 138 Fråga till Per Larsson (SBÄ) om byggande av ny idrottshall på Lärkan ............................................................. 17 

§ 139 Inkommen motion ........................................................................................................................................... 18 

§ 140 Svar på fråga tillkommunalrådet om plank m m runt Bovieran ....................................................................... 19 

§ 136 Omröstningslista .............................................................................................................................................. 20 

Utdragsbestyrkande 

1f ~. 
/?j J c r\ 

l rl1} 
~y)< 
l 

4 (20) 



R sALA 
~KOMMUN 

§ 133 Anmälningsärenden 
Följande ärenden anmäls: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 

D nr 

Länsstyrelsen har den 11 november 2016 utsett Ingela Kilholm Lindström (MP) till 
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Monica Fahrman (MP) till och med den 14 
oktober 2018, 

länsstyrelsen har den 11 november 2016 utsett Beatrice W oldert (MP) till ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Ingela Kilholm Lindström (MP) till och med den 
14 oktober 2018, 

av styrelse och nämnder antagna service- och tjänstegarantierna. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 134 

Justerandes sign 

Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 

Dn r 

Från Västmanlands Tingsrätt har inkommit ett protokoll om att Camilla Runerås (S) 
entledigats från sitt uppdrag som nämndeman. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

valberedningen 
Camilla Runerås 

Utdragsbestyrkande 
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~KOMMUN 

§ 135 Avsägelse 

INLEDNING 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 

D nr 

Fatmeh Harrareh (S) begär i skrivelse inkommen den 4 november 2016 om befrielse 
från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Fatmeh Harrareh (S) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

valberedningen 
Fatmeh Harrareh 
lä nekontoret 
Marie Öhlund 

"&<·.· 
(U 
( 

Utdragsbestyrkande 
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§ 136 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 

Dnr 2016.1238 

Budget 2017 och Verksamhetsplan 2018-2019 

Beredning 
Ledningsutskottets beslut 2016-10-18, § 21S. 
Reviderad Bilaga KS 2016/18S/1, budgetskrivelse, Allians för Sala. 
Reviderad Bilaga KS 2016/18S/3 A, förslag budget Allians för Sala. 

KH nr 68 

Bilaga KS 2016/18S/4, förändringar i förhållande till beslutat budgetdirektiv. 
Bilaga KS 2016/18S/S, Socialdemokraternas förlag till budget 2017 och 
verksamhetsplan 2018-2019. 
Reviderad Bilaga KS 201S/18S/S, förslag budget Socialdemokraterna. 
Bilaga KS 2016/18Sj6, fackens yttranden. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-ZS, § 163. 

Kommunstyrelsen. driftbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till193 828 
tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till198 S30 tkr och år 
2019 till 203 S09 tkr. 

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

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till19S 103 
tkr,samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till199 803 tkr och år 
2019 till 204 790 tkr. 

Johanna Ritvadatter (V), Beatrice Björkskog (Fl) och Ingela Kilholm Lindström (MP) 
yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Kommunstyrelsen. investeringsbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 
269 37S tkr, samt 
att investeringsplan för kommunstyrelsen år 2018 fastställs tillZOO 62S tkr och år 
2019 till 289 SOS tkr. 

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

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 
271 37S tkr, samt 
att investeringsplan för kommunstyrelsen 2018 fastställs till20117S tkr och år 
2019 till 287 8SS tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 

Johanna Ritvadatter (V), Beatrice Björkskog (Fl) och lngela Kilholm Lindström (MP) 
yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Kultur- och fritidsnämnden. driftbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 
att driftbudgetens nettoanslag för kultur-och fritidsnämnden år 2017 fastställs till 
43 904 tkr 
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till44 994 tkr 
och år 2019 till46 148 tkr. 

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

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att driftbudgetens nettoanslag för kultur-och fritidsnämnden år 2017 fastställs till 
43 909 tkr 
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till44 998 tkr 
och år 2019 till46 154 tkr. 

Johanna Ritvadatter (V), Beatrice Björkskog (Fl) och Ingela Kilholm Lindström (MP) 
yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Kultur- och fritidsnämnden. investeringsbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur-och fritidsnämnden år 2017 
fastställs till O kr, 
att investeringsplan för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 200 tkr och 
år 2019 till O tkr. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C), Ulrika Spåreho (S), Johanna Ritvadatter (V), Beatrice 
Björkskog (Fl) och lngela Kilholm Lindström (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Revisionen. driftbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2017 fastställs till 824 kr, 
att driftbudget/plan för revisionen år 2018 fastställs till845 tkr och år 2019 till867 
tkr. 

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

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2017 fastställs till824 tkr 
att driftbudget/plan för revisionen år 2018 fastställs till845 tkr och år 2019 till867 
tkr. 

Johanna Ritvadatter (V), Beatrice Björkskog (Fl) och lngela Kilholm Lindström (MP) 
yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 

Överförmyndaren. driftbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2017 fastställs till 3 343 kr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2018 fastställs till 3 427 tkr och år 
2019 till3 516 tkr. 

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

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2017 fastställs till 3 343 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2018 fastställs till 3 427 tkr och år 
2019 till3 516 tkr. 

Johanna Ritvadatter (V), Beatrice Björkskog (Fl) och lngela Kilholm Lindström (MP) 
yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Skolnämnden. driftbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 
att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2017 fastställs till496 008 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för skolnämnden år 2018 fastställs till 508 210 tkr och år 2019 
till 521130 tkr. 

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

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2017 fastställs till496 008 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för skolnämnden år 2018 fastställs till 508 205 tkr och år 2019 
till521143 tkr. 

Johanna Ritvadatter (V), Beatrice Björkskog (Fl) och lngela Kilholm Lindström (MP) 
yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Skolnämnden. investeringsbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 
att investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2017 fastställs till4000 
tkr, samt 
att investeringsplan för skolnämnden år 2018 fastställs till607 5 tkr och år 2019 till 
4000 tkr. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C), Ulrika Spåreho (S), Johanna Ritvadatter (V), Beatrice 
Björkskog (Fl) och lngela Kilholm Lindström (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrka n de 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 

Vård- och omsorgsnämnden. driftbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 
att driftbudgetens nettoanslag för vård-och omsorgsnämnden år 2017 fastställs till 
512 026 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård-och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till524 354 
tkr och år 2019 till 537 407 tkr. 

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

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård-och omsorgsnämnden år 2017 fastställs till 
512 489 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård-och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till524 812 
tkr och år 2019 till 537 884 tkr. 

Johanna Ritvadatter (V), Beatrice Björkskog (Fl) och lngela Kilholm Lindström (MP) 
yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Vård- och omsorgsnämnden. investeringsbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 
att investeringsbudgetens nettoanslag för vård-och omsorgsnämnden år 2017 
fastställs till 2 801 tkr, samt 
att investeringsplan för vård-och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 2 976 tkr 
och år 2019 till 2 776 tkr. 

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

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för vård-och omsorgsnämnden år 2017 
fastställs till 2800 tkr, samt 
att investeringsplan för vård-och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till2 976 tkr 
och år 2019 till2 776 tkr. 

Johanna Ritvadatter (V), Beatrice Björkskog (Fl) och lngela Kilholm Lindström (MP) 
yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulrika Spårebos 
yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stöder 
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Ulrika Spårebos (S) yrkande 
röstar nej. Vid omröstningen avges 23 ja-röster och 19 nej-röster. Omröstningslista, 
se bilaga. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

Utdragsbestyrkande 

11 (20) 



Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 

Kommunstyrelsen. driftbudget/plan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till193 828 
tkr, samt 

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till198 S30 tkr och år 
2019 till 203 S09 tkr. 

Kommunstyrelsen. investeringsbudget/plan 
Kommunfullmäktiges beslut 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 
269 37S tkr, samt 

att investeringsplan för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 200 62S tkr och år 
2019 till 289 SOS tkr. 

Kultur- och fritidsnämnden. driftbudget/plan 
Kommunfullmäktiges beslut 
att driftbudgetens nettoanslag för kultur-och fritidsnämnden år 2017 fastställs till 
43 904 tkr, samt 

att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till44 994 tkr 
och år 2019 till46 148 tkr. 

Kultur- och fritidsnämnden. investeringsbudget/plan 
Kommunfullmäktiges beslut 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur-och fritidsnämnden år 2017 
fastställs till O kr, 

att investeringsplan för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs tillZOO tkr och 
år 2019 till O tkr. 

Revisionen driftbudget/plan 
Kommunfullmäktiges beslut 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2017 fastställs till824 kr, samt 

att driftbudget/plan för revisionen år 2018 fastställs till84S tkr och år 2019 till867 
tkr. 

Överförmyndaren. driftbudget/plan 
Kommunfullmäktiges beslut 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2017 fastställs till 3 343 kr, 
samt 

att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2018 fastställs till 3 427 tkr och år 
2019 till3 S16 tkr. 

Skolnämnden. driftbudget/plan 
Kommunfullmäktiges beslut 
att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2017 fastställs till496 008 tkr, 
samt 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 

att driftbudget/plan för skolnämnden år 2018 fastställs till 508 210 tkr och år 2019 
till 521130 tkr. 

Skolnämnden. investerin~:sbudget/plan 
Kommunfullmäktiges beslut 
att investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2017 fastställs till4000 
tkr, samt 

att investeringsplan för skolnämnden år 2018 fastställs till607 5 tkr och år 2019 till 
4000 tkr. 

Vård- och omsor~:snämnden. driftbud~:et/plan 
Kommunfullmäktiges beslut 
att driftbudgetens nettoanslag för vård-och omsorgsnämnden år 2017 fastställs till 
512 026 tkr, samt 

att driftbudget/plan för vård-och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 524 354 
tkr och år 2019 till 537 407 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden. investeringsbudget/plan 
Kommunfullmäktiges beslut 
att investeringsbudgetens nettoanslag för vård-och omsorgsnämnden år 2017 
fastställs till2 801 tkr, samt 

att investeringsplan för vård-och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 2 976 tkr 
och år 2019 till2 776 tkr. 

Reservationer 
Emil Andersson Bleckert (S), Maria Arvidsson (V), Beatrice Björkskog (Fl), Bo 
Kihlström (S), Ingela Kilholm Lindström (MP), Viktor Kärvinge (S), Ann-Kristin 
Lindgren (S), Åsa Nilsson (S), Kristina Nyberg (S), Per-Olov Rapp (S), Johanna 
Ritvadatter (V), Ulrika Spåreho (S), Eva Stenberg (S), Alaittin Temur (S), Emilia 
Jonsson (S), Thomas Calissendorff (S), Alf Ekebom (S), Lotta Nilsson (S) och Peter 
Kraft (MP) reserverar sej mot beslutet till förmån för Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Finansförvaltning 

Bemyndigande till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 6 716 tkr ur 
eget kapital. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 6 716 tkr ur 
eget kapital. 

Upplåning 
Kommunstyrelsens förslag 
att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2017, 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under 2017 med totalt 220 000 tkr. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2017, 

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under 2017 med totalt 220 000 tkr. 

Utdebitering 
Kommunstyrelsens förslag 
att fastställa utdebiteringen till22.31 för 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att fastställa utdebiteringen till22.31 för 2017. 

De kommunala bolagen 
Kommunstyrelsens förslag 
att salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 1% 
på insatt kapital, 
att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta 
+ 1% insatt kapital, samt 
att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 1% 
på insatt kapital, 

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta 
+ 1% insatt kapital, samt 

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB. 

Anslagsbindning 
Kommunstyrelsens förslag 
att för år 2017 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till 
styrelse/nämnd. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att för år 2017 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till 
styrelse/nämnd. 

Finansiella mål 
Kommunstyrelsens förslag 
att fastställa följande finansiella mål 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 

Resultatmålet ska vara 2% för 2017, 2018 och 2019, 
Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 
nettokostnadsökningen, 
Styrelsejnämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunalfullmäktige 
beslutade anslag, 
Styrelsejnämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sin 
verksamhet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att fastställa följande finansiella mål 

• Resultatmålet ska vara 2% för 2017, 2018 och 2019 

• Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 
nettokostnadsökningen 

• Styrelsejnämnder ska bedriva sin verksamhet inom av 
kommunalfullmäktige beslutade anslag 

• Styrelsejnämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av 
sin verksamhet. 

Budget 2017 och Verksamhetsplan 2018-2019 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget 
2017 och verksamhetsplan 2018-2019, i enlighet med Reviderad Bilaga KS 
2016/185/1 och Reviderad Bilaga KS 2016/185/3 A. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget 
2017 och verksamhetsplan 2018-2019, i enlighet med Reviderad Bilaga KS 
2016/185/1 och Reviderad Bilaga KS 2016/185/3 A. 

Utdrag 

ekonomikontoret 
samtliga nämnder jbolagjkontor 

Utdragsbestyrka n de 

15 (20) 



l SALA 
KOMMUN 

§ 137 Kompletteringsval 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 

att välja Elva-Lyse Ntvari (S) till ny nämndeman i Västmanlands tingsrätt t o m 
2019-12-31 efter Camilla Runerås (S), 

D nr 

att välja Per-Olov Rapp (S) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden t o m 2018-
12-31 efter Fatmeh Harrareh (S). 

Utdrag 
Västmanlands tingsrätt 
kultur- och fritidsnämnden 
lönekontoret 
Marie Öhlund 

~·· 
Utdragsbestyrkan de 

16(20) 



§ 138 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 

D nr 

Fråga till Per Larsson (SBÄ) om byggande av ny idrottshall på 
Lärkan 

INLEDNING 
Kristina Nyberg (S) får kommunfullmäktiges tillåtelse att ställa rubricerad fråga till 
Per Larsson (SBÄ), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Frågan kommer att besvaras på januarisammanträdet 

Utdrag 

bevakning 

Utdragsbestyrkande 

·tp lltl 

17 (20) 



l SALA 
KOMMUN 

§ 139 Inkommen motion 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 

att hänskjuta följande motion till kommunstyrelsen för beredning: 

Motion om förenklad planprocess. 
Motionen är undertecknad av Viktor Kärvinge (S). 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

18(20) 

D nr 



l SALA 
KOMMUN 

§ 140 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 

Dnr 2016.1385 

Svar på fråga tillkommunalrådet om plank m m runt Bovieran 

INLEDNING 
Per-Olov Rapp (S) får kommunfullmäktiges tillåtelse att ställa rubricerade frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson (C). 

Carola Gunnarsson (C) besvarar frågorna. 

Si .. 
l) 

Utdragsbestyrkande 
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B sALA 
~KOMMUN 

§ 136 Omröstningslista 
Lars Alderfors (L) 
Emil Andersson Bleckert (S) 
Maria Arvidsson (V) 
Beatrice Björkskog (Fl) 
Christer Eriksson (C) 
Gustaf Eriksson (C) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
Marie Falestål (SBÄ) 
Anna Gillerblad (C) 
Carola Gunnarsson (C) 
Christer Gustafsson (C) 
Ragnhild Jansson (SD) 
Michael PB Johansson (M) 
Pernilla Johansson (M) 
Bo Kihlström (S) 
Ingela Kilholm Lindström (MP) 
Gunbild Kjellberg (SD) 
Viktor Kärvinge (S) 
Fredrik Larsson (M) 
Ann-Kristin Lindgren (S) 
Peter Molin (M) 
Åsa Nilsson (S) 
Kristina Nyberg (S) 
Sickan Palm (KD) 
Elisabet Pettersson (C) 
Per Olov Rapp (S) 
Johanna Ritvadatter (V) 
Ulrika Spåreho (S) 
Eva Stenberg (S) 
Alaittin Temur (S) 
Johan Widen (M) 
Anders Westin (C) 
Hanna Westman (SBÄ) 
UlfWestman (SBÄ) 
Mårten Öhrström (C) 
Sven-Olof Pettersson (C) 
EmiliaJonsson (S) 
Thomas Calissendorff (S) 
Alf Ekebom (S) 
Lotta Nilsson (S) 
Peter Kraft (MP) 
Solveig Sjöberg (SBÄ) 

Totalt: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2016-11-28 

JA 
NEJ 
NEJ 
NEJ 
JA 
JA 
JA 
JA 
JA 
JA 
JA 
JA 
JA 
JA 
NEJ 
NEJ 
JA 
NEJ 
JA 
NEJ 
JA 
NEJ 
NEJ 
JA 
JA 
NEJ 
NEJ 
NEJ 
NEJ 
NEJ 
JA 
JA 
JA 
JA 
JA 
JA 
NEJ 
NEJ 
NEJ 
NEJ 
NEJ 
JA 

23JA 
19 NEJ 

~···· 
Utdragsbestyrkande 
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