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Sammanträdesdatum
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Lars Alderfors (L), ej § 48 om ansvarsfrihet [ansv]
Emil Andersson Bleckert (S)
Beatrice Björkskog (Fl)
Magnus Edman (SD), ej §48 (ansv)
Christer Eriksson (C), ej §48 (ansv)
GustafEriksson (C), ej §48 (ansv)
MagnusEriksson[SBA];kl 19.00-20.55,§46-47,49-57
MarieFalestål(SBA),ej§48 (ansv)
Anna Gillerblad (C), ej § 48 (ansv)
Carola Gunnarsson (C), ej § 48 (ansv)
Christer Gustafsson (C)
Ragnhild jansson (SD)
Tomas jansson (S)
Michael PBjohansson (M), ej § 48 (ansv)
Pernilla johansson (M)
Bo Kihlström (S), ej § 48 (ansv)
Gunhild Kjellberg (SD), ej § 48 (ansv)
Viktor Kärvinge (S), ej § 48 (ansv)
Fredrik Larsson (M), ej § 48 (ansv)
Amanda Lindblad (S), ej §48 (ansv)
Ann-Kristin Lindgren (S), ej § 48 (ansv)
Peter Molin (M), ej § 48 (ansv)
Pia Nilsson (S), kl 19.00-20.20, § 46-50

Äsa Nilsson (S), ej §48 (ansv)
Kristina Nyberg (S), ej § 48 (ansv)
Elisabet Pettersson (C), ej § 48 (ansv)
Per-Olov Rapp (S), ej § 48 (ansv)
johanna Ritvadotter (V), ej §48 (ansv)
Ulrika Spårebo (S), ej § 48 (ansv)
Eva Stenberg (S)
Alaittin Temur (S), ej § 48 (ansv)
johan Widén (M), ej § 48 (ansv)
Anders Wigelsbo (C), ej §48 (ansv)
Anders Westin (C), ej § 48 (ansv)
HannaWestman(SBA),ej § 48 (ansv)
Mårten Öhrströin (C), ej §48 (ansv)

Håkan Pettersson (KD), ej § 48 (ansv)
Emilia jonsson (S), ej § 48 (ansv)
Thomas Calissendorff (S), § 51-59

Bodil Hildemar (V)
Peter Kraft (MP), ej § 48 (ansv)
Beatrice Woldert (MP), ej § 48 (ansv)
SolveigSjöberg(SBÄ)
LarsSandberg(SBA),ej § 48 (ansv)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2017-04-24

Gunnar Larsson [M]
Elin Johansson [M]
Sven-Olof Pettersson [C]

Kerstin Larsson [C]
Agneta Sonnebo (L)
Mårten Hemström [L]
Eva Axelsson (KD)
Alf Ekebom (S)
Lotta Nilsson [S]
Peter Bäckebo [S]

Jenny Nolhage, kommunchef
Virve Svedlund, kommunjurist

Utdragsbestyrkande

§i\(iifj“
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5m'-:53
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-04-24
 

Dnr

§ 46 Avsägelse

INLEDNING

Maria Åkerstrand [S] begär i skrivelse inkommen den 30 mars 2017 om befrielse
från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar

a_ttbevilja Maria Ãkerstrand (S) befrielse från ovannämnda uppdrag, samt

ett_ överlämna ärendet till valberedningen.

Utdrag

kommunstyrelsen
lönekontoret

MarieÖhlund
Maria Äkerstrand

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Elm
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2017-04-24
 

Dnr 2017.346 KH nr 28

§47 Bokslut 2016 för Sala kommun

Beredning

Reviderad Bilaga KS 2017/70/1, årsredovisning 2016.
Reviderad Bilaga KS 2017/70/2, indikatorsammanställning 2016.
Bilaga KS2017/70/3, begäran om tilläggsbudget i 2017 års driftsanslag.
Bilaga KS 2017/70/4, begäran om tilläggsanslag investeringar från 2016-2017.
Bilaga KS 2017/70/5, nämnderna/kontorens internkontrollplanei" 2016.
Bilaga KS 2017/70/6, nämndernas beslutsprotokoll.
Bilaga KS2017/70/7, årsredovisning/koncernredovisning Sala-Heby Energi AB.
Bilaga KS 2017/70/8, årsredovisning Salabostäder AB.
Bilaga KS2017/70/9, årsredovisning Sala Silvergruva AB.

Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 78.

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, § 54.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] och Ulrika Spårebo [S] yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag.

BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_ttgodkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna,

g godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna,

a_ttfastställa tilläggsbudget för 2017 års driftanslag med 89.000 kronor i enlighet
med Bilaga KS 2017/70/3, samt

a_ttfastställa tilläggsbudget för 2017 års investeringsbudget med 36890000 kronor

i enlighet med Bilaga KS 2017/70/4.

Utdrag

ekonomikontoret

samtliga kontor
samtliga bolag

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7W1
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2017-04-24

Dnr 2017.569

Revisionsberättelse för 2016 och fråga om ansvarsfrihet för
styrelse/nämnder

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

Beredning
Revisionsberättelse för år 2016
Revisorernas redogörelse för år 2016.
Granskningav årsredovisning2016.

BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar

a_ttgodkänna kommunens årsredovisning och lägga den till handlingarna,

att, med hänvisning till revisionsberättelsen, bevilja samtliga nämnder och styrelsen
samtdeenskilda förtroendevalda i dessaorgan,ansvarsfrihetför år 2016.

l beslutet om ansvarsfrihet deltar endast de förtroendevalda som inte haft
förtroendeuppdragi styrelse eller nämnd, dvs Emil Andersson Bleckert [S], Beatrice
Björkskog (Fl), Christer Gustafsson (C), Ragnhild Jansson(SD), Tomas Jansson (S),
Pernilla johansson [M], Pia Nilsson (S), Eva Stenberg (S), Bodil Hi]dema1'[V) och
SolveigSjöberg[SBA].

Utdrag

nämnder/styrelse

_ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RW?
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2017-04-24

Dnr 2016.236 KH 29

Medborgarförslag om att inrätta ett Medborgarråd i Sala

INLEDNING

Ett medborgarförslag undertecknat av åtta avsändare med Lars Öberg som
kontaktperson, inkom den 16 februari 2016.
Förslagsställarna vill att kommunen verkar för en fördjupad lokal (lemokrati genom
att skapa ett medborgarråd med övergripande och sammanhållande Verksamhet.

Beredning
Bilaga KS2017/78/1, medborgarförslag.
Bilaga KS 2017/78/2, yttrande från kommunchefens stab.
Bilaga KS2017/78/3, svar från kommunstyrelsen ordförande.
Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 90.

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, § 65.

BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunchefens stab
förslagsställaren

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 91171
KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-04-24

Dnr 2016.1100 KH nr 30

§ 50 Medborgarförslag om att Sala kommun behöver en handlingsplan
för hur självmorden ska minska

[NLEDNING
Annika Kilmark inkom med rubricerat medborgarförslag den 7 september 2016
l förslaget föreslås att Sala kommun tar fram en handlingsplan för att ha en
nollvision för självmord.

Beredning
Bilaga KS 2017/81/1, medborgarförslag.

Bilaga KS 2017/81/2, beslut SKN, 2017-02-15, § 15.

Bilaga KS 2017/81/3, yttrande från Barn-och utbildning.
Bilaga KS 2017/81/41, beslut VON, 2017-02-15, § 13.

Bilaga KS 2017/81/5, yttrande från Vård-och omsorg.
Bilaga KS 2017/81/6, svar från kommunstyrelsens ordförande.

Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 91.

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, § 66.

Yrkanden
Johanna Ritvadotter (V), Carola Gunnarsson (C), Håkan Pettersson (KD), Hanna
Westman [SBA], Lars Alderfors (L), Beatrice Björkskog (FI), Peter Kraft (MP),
Beatrice Woldert (MP), Eva Stenberg (S), Peter Molin (M), Magnus Edman (SD),
Ragnhild Jansson (SD) och Gunhild Kjellberg (SD)yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

BESLUT -
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_ttbifalla medborgarförslaget

att en handlingsplan tas fram för hur självmorden ska minska.

Utdrag

vård- och omsorgsnämnden
skolnämnden

elevhälsoorganisationen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10”“
KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-04.-24

Dnr 2016291 KH 31

§ 51 Motion om uppsökande verksamhet med rådgivning och
information till utsatta EU-medborgare

[NLEDNING
Beatrice Björkskog (FI) inkom den 26 februari 2016 med rubricerad motion.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till lämplig verksamhet/enhet
att genom uppsökande verksamhet ge utsatta EU-medborgare som vistas i Sala
kommun information och rådgivning på modersmålet.

Beredning

Bilaga KS 2017/79/1, motion.

Bilaga KS 2017/79/2, beslut VON, 2016-06-22, § 88.
Bilaga KS 2017/79/3, skrivelse från Vård-och omsorg.

Bilaga KS 2017/79/41, skrivelse från kommunstyrelsen förvaltning.
Bilaga KS 2017/79/5, svar från kommunstyrelsen ordförande.

Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 88.

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, § 63.

Yrkanden

Beatrice Björkskog [Fl] yrkar
att motionen ska bifallas.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar

bifall till Beatrice Björkskogs (FI) yrkande.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Beatrice

Björkskogs (FI) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_ttavslå motionen.

Reservationer

Beatrice BJörkskog [Fl], Johanna Ritvadotter [V] och Bodil Hildemar [V] reserverar
sig mot beslutet till förmån för Beatrice Björkskogs [Fl] yrkande.

Utdrag

vård- och omsorgsnämnden

Jane ÅUEIIISSOH

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-04-24-

Dnr2016.1456 KH 32

Motion könsneutral benämning - låt tjänstemän bli
tjänstepersoner

[NLEDNING

Beatrice Björkskog (Fl) inkom den 5 december 2016 med rubricerad motion.
Motionären föreslår att benämningen "tjänsteman" ersätts av det könsneutrala
"tjänsteperson" i alla sammanhang där kommunen använder dessa beteckningar
samt att "tjänsteperson" används i allt nytt materia! och för övrigt successivt
införlivas vid revidering av material

Beredning
Bilaga KS2017/80/1, motion.
Bilaga KS2017/80/2, yttrande från kommunstyrelsen förvaltning.
BilagaKS2017/80/3, svar från kommunstyrelsenordförande.
Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 89.
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, § 64.

Yrkanden
Beatrice Biörkskog [FI] yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Magnus Edman [SD] yrkar
a_ttmotionen ska avslås.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Magnus Edmans
(SD) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.

BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_ttbifalla motionen,

a_ttbenämningen "tjänsteman" ersätts av det könsneutrala "tjänsteperson" i alla
sammanhang där konnnunen använder dessa beteckningar, samt

a_ttbenämningen "tjänsteperson" används i allt nytt material och förövrigt
successivt införlivas vid revidering av material.

Reservationer
Magnus Edman [SD], Ragnhild Jansson (SD) och Gunhild Kjellberg (SD) reserverar

sig mot beslutet till förmån för Magnus Edmans [SD] yrkande.

Utdrag

samtliga kontor/nämoder/styrelsen

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2017-04-24

Dnr 2017.342 KH 33

Sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett år

INLEDNING

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, ska motioner 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 frän vidare
handläggning.

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen göra denna redovisning vid

fullmäktiges sammanträden i april och oktober.

Beredning

Bilaga KS 2017/71/1, missiv.
Bilaga KS 2017/71/2, sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett är.

Bilaga KS 2017/71/3, sammanställning av aktuella motioner som inkommit till Sala.

kommun till och med den 14 mars 2017.
Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 80.

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, § 58.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens forslag

ü godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

administrativa enheten

Utd ragsbestvrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13W)
u KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-04-24

Dnr 2017343 KH 34

§ 54 Sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett
år

[NLEDNING
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, ska Inedborgarförslag beredas så, att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett är 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 får då avskriva
medborgarförslaget från vidare handläggning.
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen göra denna redovisning vid

fullmäktiges sammanträden i april och oktober.

Beredning
Bilaga KS 2017/72/1, missiv.
Bilaga KS 2017/72/2, sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats

inom ett år.
Bilaga KS 2017/72/3, sammanställning av aktuella medborgarförslag som inkommit

till Sala kommun till och med den 13 mars 2017.
Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 81.

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, § 59.

BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

administrativa enheten

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14<1"
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2017-04-24

Dnr 2017.344 KH 35

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och
medborgarförslag

[NLEDNING
Kommunfullmäktige beslutade, KS § 10, 2009-01-29, att bifalla motion om
redovisning avverkställandeav bifallna motioner ochmedborgarförslag.
Motionären föreslog att kommunfullmäktige ska få en redovisning av de motioner
och medborgarförslag som bifallits men ännu inte verkställts

Beredning
Bilaga KS2017/73/1, missiv.
Bilaga KS 2017/73/2, redovisning av bifallna motioner och medborgarförslag.
Ledningsutskottets beslut 2017-03-21, § 82.
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-24, § 60.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttgodkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

administrativa enheten

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15”“

n KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-04-24

Dnr2017.398

§ 56 Svar på interpellation från Amanda Lindblad [S] om hur förskola
och skola arbetar mot sexuellt utnyttjande av barn

INLEDNING

Amanda Lindblad [S] har ställt rubricerad interpellation till skolnämndens

ordförande Peter Molin (M).

Peter Molin (M) besvarar interpellationen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dm' 2017.401

§ 57 Svar på interpellation från Ulrika Spårebo [S] om
tillgänglighetsarbete i Sala kommun

[NLEDNING
Ulrika Spårebo [S] har ställt rubricerad interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Carola Gunnarsson [C].

Carola Gunnarsson (C) besvarar interpellationen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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 KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2017-04-24

Dnr

§ 59 Inkomna motioner

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

a_tthänskjuta följande motioner till kommunstyrelsen for beredning:

Motion om statens Iiärvaro i Sala.
Motionen är undertecknad av Victor Kärvinge [3].

Motion om utomhusgym i Sala.
Motionenär undertecknadavAmandaLindblad (S).

Motion om "hen" som standard i kommunens dokument.

Motionen är undertecknad av Beatrice Björkskog [Fl].

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
if
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Dnr

Kompletteringsval

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

a_tttill ombud i Sala Heby Energi AB, för tiden från och med ordinarie bolagsstämma
2017 till ordinarie bolagsstämma 2018, välja Carola Gunnarsson (C),

att till ombuds ersättare i Sala Heby Energi AB, för tiden från och med ordinarie
bolagsstämma 2017 till ordinarie bolagsstämma 2018, välja Hanna Westman (SB/Å),

m till fem ledamöter och fem personliga suppleanter i Sala Heby Energi AB för tiden
från ordinarie bolagsstämma 2017 till och med ordinarie bolagsstämma 2018 välja

Ledamöter Suppleanter
Christer Eriksson (C) Elisabet Pettersson [C]
Johan Widén [M] Peter Svensson [L]
Daniel Ahlin [SBÄ] Ingvar Johansson [SD]

Bengt Juthberg [S]
Bengt Atthem [5]

Tina Forsgren (S)
ErikÅberg(MP]

a_tttill ordförande välja Christer Eriksson [C]

a_tttill ombud i Sala Silvergruva AB, för tiden från och med ordinarie bolagsstämma

2017 till ordinarie bolagsstämma 2018, välja Carola Gunnarsson [C],

Ltt till ombuds ersättare i Sala Silvergruva AB, för tiden från och med ordinarie
bolagsstämma 2017 till ordinarie bolagsstämma 2018, välja Hanna Westman [SBA],

a_tttill två ledamöter och en suppleant i Sala Silvergruva AB för tiden från ordinarie
bolagsstämma 2017 till och med ordinarie bolagsstämma 2018 välja

Suppleant
Carina Nohrs

Ledamöter

Håkan Matz

Caroline Drabe

:a_ttnominera Mikael Oskarsson till ledamot i styrelsen för Sala Silvergruva AB för
tiden från ordinarie bolagsstämma 2017 till och med ordinarie bolagsstämma 2018,

t/é-'Zlácf/k/ZZCJ/
gg till ordförande välja HåkanMatz. 6_
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Utdrag

Sala Heby Energi AB
Sala Silvergruva AB
Carola Gunnarsson
Hanna Westman
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