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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02 -29

Plats och tid

Ekebyskolans aula, kl 19.00-21.20
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Se sidan 2

Utses att justera

Lars Alderfors (L)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA
KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Justerand es sign

ff

Lars Alderfors (L)
Emil Andersson (S)
Maria Arvidsson (V)
Beatrice Björkskog (FI)
Adam Calissendorff (SBÄ)
Magnus Edman (SD)
Gustaf Eriksson (C)
Magnus Eriksson (SBÄ), ej § 18
Monica Fahrman (MP)
Anna Gillerblad (C)
Mathias Goldkuhl (M)
Carola Gunnarsson (C)
Christer Gustafsson (C)
Måns Gustafsson (S)
Lotta Holmer (S)
Ragnhild Jansson (SD)
Pernilla Johansson (M)
Bo Kihlström (S)
Gunhild Kjellberg (SD)
Viktor Kärvinge, kl 19.25-21.20, § 10-27
Fredrik Larsson (M)
Pia Nilsson (S), kl 19.00-20.40, § 1-19
Åsa Nilsson (S), ej § 18
Kristina Nyberg (S)
Sickan Palm (KD)
Elisabet Pettersson (C)
Johanna Ritvadotter (V)
Ulrika Spårebo (S)
Eva Stenberg (S)
Alaittin Temur (S)
Johan Widen (M)
Anders Wigelsbo (C)
Hanna Westman (SBÄ)
Ulf Westman (SBÄ)
Erik Åberg (MP)
Mårten Öhrström (C), ej § 18

Michael PB Johansson (M)
Sven-Olof Pettersson (C)
Hans Johansson (C)
Christian Jönsson (C), § 18
Ann-Kristine Lindgren (S)
Thomas Ca liss endorff (S)
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTO KOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29

Lars Sandberg (SBÄ)
Närvarande ersättare

Agneta Sonnebo (L)
Mårten Hemström (L)
Håkan Pettersson (KD)
Nishta Hassan (V)
Ingela Kilholm Lindström (MP)
Peter Kraft (MP)

Närvarande representanter
Övriga deltagare

Just erandes sign

1r

Jenny Nolhage, kommunchef
Virve Svedlund, kommunjurist

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29

Dnr

§1

Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls:
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, kva rtal 4, 2015.
Granskning av slutredovisning 2015, Västmanlands Samtrafikförbund.
Länsstyrelsen har den 8 januari 2016 utsett Eva Törnblom (S) till ny ersättare i
kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2018, efter Carl Johansson (S).
Ny gruppledare för moderaterna från och med 2016-02-15 är Fredrik Larsson (M).
Kjell Wennerborg (S) fortsätter att vikariera som opp ositionsledare i skolnämnden
till och med 2016-03-31.
BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar

att tillstyrka att likvidator beviljas ansvarsfrihet för d en sista perioden av
likvidationen gällande Västmanlands Samtrafikförbund, samt
att lägga resterande ärenden till handlingarna.

Utdrag
Västmanlands Samtrafikförbund i likvidation

(&

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29

Dnr

§2

Avsägelse
INLEDNING

Christian Jönsson (C) begär i skrivelse inkommen den 23 februari 2016 om befrielse
från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, från och med 2016-03-01.
BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Christian Jönsson (C) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt
att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning.

Utdrag

lä nsstyrelsen
lönekontoret

Utdragsbestyrkande

I
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2016-02-29

Dnr

Avsägelse

§3

INLEDNING
Lena Schilström (FI) begär i skrivelse inkommen d en 25 fe bruari 2016 om befrielse
från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Lena Schilström (FI) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt
att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning.

Utdrag
länsstyrelsen
lönekontoret

Ju sterandes sign

1t kV

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29

Dnr

§4

Avsägelse
INLEDNING
Eva Törnblom (S) begär i skrivelse inkomme n den 17 februari 2016 om befrielse
frå n uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
BESLUT
Kommunfullmäktige besluta r
att bevilja Eva Törnblom (S) befrielse från ovan nämnda upp drag, samt
att hemstä lla hos lä nsstyrelsen om ny sammanräkning.

Utdrag
länsstyrelsen
löne kontoret

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTO KOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Samma nträdesd atu m

2016-02-29

Dnr

§5

Avsägelse
INLEDNING
Christoffer Lernö (MP) begär i skrivelse inkommen den 23 februari 2016 om
befrielse från uppdraget som ersättare i bygg- och miljönämnden.

BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Christoffer Lernö (MP) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt
att överlämna ärendet till valberedningen.

Utdrag

valberedningen
bygg- och miljönämnden
Christoffer Lernö
lönekontoret

Just erandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTO KOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29

Dnr

§6

Avsägelse
INLEDNING

Fredrik Larsson (M) begär i skrivelse inkommen den 26 februari 2016 om befrie ls e
från uppdraget som ersättare i demokratiberedningen.
BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Fredrik Larsson (M) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt
att överlämna ärendet till valberedningen.

Ut drag

demokra ti be redningen
löne kontoret

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKO LL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29

Dnr

§7

Avsägelse
INLEDNING

Asus Sharif (S) begär i skrivelse inkommen den 19 december 2015 om befri else från
uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen, huvudman i Sala Sparbank, ombuds
ersättare vid Västmanlands kommuner och landstings förbundsmöten samt som
ersättare i Mälardalsrådet.
BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Asus Sharif (S) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt
att överlämna ärendet till valberedningen.

Utdrag
valberedningen
kommunstyrelsen
Sala Sparbank
VKL
Mälardals rådet
As us Sharif
lönekontoret
Utdragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29
Dnr

§8

Avsägelse
INLEDNING
Peter Molin (M) begär i skrivelse inkommen den 4 februari 2016 om befrielse från
uppdraget som ordförande i demokratiberedningen från och med 2016-02-15.
BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Peter Molin (M) befrielse från ovan nämnda uppdrag från och med 201602-15, samt
att överlämna ärendet till valberedningen.

Utdrag
valberedningen
demokratiberedningen
lönekontore t

Juste rand es sign

-~

Utdragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29

Dnr 2015.571

KH nr 1

Svar på medborgarförslag om nattdagis/fritis som är öppet alla
dagar dygnet runt

§9

INLEDNING
Emelie Johansson Borglund inkom d en 28 aug usti 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställare n föreslår att ett till nattdagis öppnas och e tt dagis/fritids
som ä r öppet alla dagar om året, dygnet runt.

Beredning
Bilaga KS 2016/16/1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens
ordförande.
Bilaga KS 2016/16/2, yttrande skolnämnde n.
Bilaga KS 2016/16/3, medborgarförslag.
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 13.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-11, § 19.

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar
att medborgarförslaget a nses besvarat.
Ulrika Spårebo (5), Beatrice Björkskog (FI), Johanna Ritvadotter (V) och Magnus
Edman (SD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden s tä ller proposition på kommunstyrelsens förs lag och Anders
Wigelsbos (C) yrkande och finner Anders Wigelsbos (C) y rkande bifallet.

Votering
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkä nns. Den som stöder Anders
Wigelsbos (C) yrkande röstar ja. Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar
nej. Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 2 0 nej -röster. Omröstningslista, se
bilaga.

BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar
att a nse m edborgarförslaget besvarat.

Reservationer
Emil Andersson (5), Maria Arvidsson (V), Beatrice Björkskog (FI), Magnus Edman
(SO), Moni ca Fahrman (MP), Måns Gustafsson (5), Lotta Holme r (5), Ragnhild
Jansson (SO), Bo Kihlström (5), Gunhild Kjellberg (SD), Pia Nilsson (S), Åsa Nilsson
(S), Kristina Nyberg (S), Joha nna Ritvadotter (V), Ulrika Spårebo (S), Eva Stenbe rg
(5), Alaittin Temur (5), Eri k Åbe rg (MP), Ann-Kristin Lindgren (S) och Thomas
Calissendorff (S) reserverar sig mot beslutet till förmån fö r kommunstyrelse ns
förs lag.
Utdrag: skoln ämnden, förslagsställaren

Justerand es sign

It

Utd ragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29

Onr 2015.314

§ 10

KH nr 2

Svar på medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda
dagar
INLEDNING
Ruwaida Nazar-Taha inkom den 2 april 2015 med rubricerat medborgarförslag.
Förslagsställaren föreslår att kommunen ordnar möjlighet att ha barn på fritids när
det är helger och röda dagar.

Beredning
Bilaga KS 2016/17 /1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens
ordförande.
Bilaga KS 2016/17 /2, yttrande skolnämnden.
Bilaga KS 2016/17 /3, medborgarförslag.
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 14.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-11, § 20.

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Ulrika Spårebo (S), Beatrice Björkskog (FI), Johanna Ritvadotter (V), Monica
Fahrman (MP), Pia Nilsson (S) och Magnus Edman (SO) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förs lag och Anders
Wigelsbos (C) yrkande och finner Anders Wigelsbos (C) yrkande bifallet.

BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar
att a nse medborgarförslaget besvarat.

Reservationer
Emil Andersson (S), Maria Arvidsson (V), Beatrice Björkskog (FI), Magnus Edman
(SO), Monica Fahrman (MP), Måns Gustafsson (S), Lotta Holmer (S), Ragnhild
Jansson (SO), Bo Kihlström (S), Gunhild Kjellberg (SO), Viktor Kärvinge (S), Pia
Nilsson (S), Åsa Nilsson (S), Kristina Nyberg (S), Johanna Ritvadotter (V), Ulrika
Spårebo (S), Eva Stenberg (S), Alaittin Temur (S), Erik Åberg (MP), Ann-Kristin
Lindgre n (S) och Thomas Calissendorff (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunstyrelsens förslag.

Utdrag
skolnämnde n
förslagsställaren

Justerandes sign

j;;

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Samm anträdesdatum

2016 -02-29

Dnr 2015.542

§ 11

KH nr 3

Svar på medborgarförslag om bilkarta över centrum i Sala
INLEDNING

M E Berlin inkom den 28 juli 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att en bilkarta över centrum i Sala tas fram. Förslagsställaren
skriver att det är svårt för en nykomling a tt veta hur man ska hitta i centrum på
grund av enkelriktade gator och återvändsgränder.
Beredning
Bilaga KS 2016/13/1, svar på medborga rförslaget från kommunstyrelsens
ordförande.
Bilaga KS 2016/13/2, yttrande från medborgarkontoret/tekniska kontore t.
Bilaga KS 2016/13/3, medborgarförslag.
Ledningsuts kottets beslut 2016-01-19, § 10.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-11, § 27.
BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enligh et med kommunsty relsens förslag
att bifalla medborgarförslaget
att en bilkarta tas fram över centrala Sala,
samt
att uppdra till kommunstyrelsen att vid nästa uppdatering av den befintliga
turismkartans förstoring över Sala centrum komplettera d enna med markeringar
för enkelriktade gator och återvändsgator.

Utdrag

medborgarkontore t
te kniska kontoret
förslagsställaren

Justerandes sign

~

Utdragsbestyrka nde

I
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SAMMANTRÄDESPROTOKO LL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SALA
KOMMUN

Samma nträdesdatum

2016-02-29

Dnr 2014.1029

§ 12

Svar på medborgarförslag om Vallaskolans lokaler
INLEDNING
Maria Doder inkom den 3 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag.
Förslagsställaren föreslår att arbetsmiljön i Vallas kolans lokaler fö rbättras.

Beredning
Bilaga KS 2016/14/1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens
ordförande.
Bilaga KS 2016/14/2, yttranden från tekniska kontoret och skolnämnden.
Bilaga KS 2016/14/3, medborgarförslag.
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 11.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-11, § 28.

BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
att anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag
skolnämnden
tekniska kontoret
förslagställaren

Utdragsbestyrka nde

KH nr4

I
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SAM MANTRÄDESPROTO KOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SALA
KOMMUN

Sammanträd esdatu m

2016-02-29

Dnr 2015.646

§ 13

KH nr 5

Svar på medborgarförslag om en årligt återkommande silverhantverksfestival
INLEDNING
Styrelsen för Ideell Kultur i Sala genom Birgitta Sundberger, Thomas Ahlin och Agne
Furingsten inkom den 24 september 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställarna föreslår att Sala kommun beslutar att ta initiativet till och sedan ansvarar för att en årlig återkommande silverkonsthantverksfestival ("Sala Silver")
genomförs med start år 2016.

Beredning
Bilaga KS 2016/15/1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens
ordförande.
Bilaga KS 2016/15/2, yttranden från kultur- och fritidsnämnden och
Företagarcentrum, turismstrategen.
Bilaga KS 2016/15/3, medborgarförslag.
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 12.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-11, § 29.
Yrkande
Maria Arvidsson (V) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
att bifalla medborgarförslaget
att Sala kommun tar initiativ till och ansvarar för en årlig återkommande
silverhantverksfestival,
samt
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i nära samarbete med Sala Silvergruva
AB och Ideell kultur i Sala genomföra en marknadsundersökning för att låta undersöka intresset för en silverhantverksfestival samt presentera förslag till projektorganisation och budget för ställningstagande inför Strategisk plan 2017.

Utdrag

kultur- och fritidsnämnden
Företagarcentrum, turismstrategen
Sala Silvergruva AB
Ideell kultur i Sala

'"'"'lf)''"

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29

Dnr 2015.762

§ 14

KH nr 6

Svar på medborgarförslag om korsningen Väsbygatan/Långgatan
INLEDNING
Bengt Larsson inkom den 27 oktober 2015 med rubricerat medborgarförslag.
Förslagsställaren föreslår åtgärder för att den farliga kors ningen Väsbygatan/
Lå nggatan ska kunna göras säkrare och att trafikflödet förbättras.
Beredning
Bilaga KS 2016/29/1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens
ordförande.
Bilaga KS 2016/29/2, yttrande från tekniska kontoret.
Bilaga KS 2016/29/3, medborgarförslag.
Ledningsutskottets b eslut 2016-02-02, § 22.
Kommunstyrelsens b eslut 2016-02-11, § 30.

BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
att anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag
tekniska kontoret
förs lagsställa ren

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTO KOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29

Dnr 2015.680

§ 15

KH nr 7

Reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
INLEDNING
Samhällsbyggnadskontoret har av bygg- och miljönämnden fått uppdraget att göra
en översyn av verksamheternas taxor och avgifter. Uppdraget avse r främst en översyn av timavgiften.

Beredning
Bilaga KS 2016/21/1, beslut BMN § 58 med underlag.
Bilaga KS 2016/21/2, reviderad taxa.
Ledni ngsutskottets beslut 2016-02-02, § 16.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-11, § 14.

BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar i e nlighet med kommunstyrelsens förslag
att fastställa timavgift för Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
(1998:808),
att timtaxan/timavgiften ska vara 976 kronor per timme handläggningstid,
att gälla frå n 2016-02-15.

Utdrag
bygg- och miljönämnden
samhällsbyggnadskontoret
hemsideansvarig

Utd ragsbestyrka nde

I
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SALA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2016-02-29

Dnr 2016.30

KH nr8

Reviderad taxa för tillsyn av vissa receptfria läkemedel

§ 16

INLEDNING
Samhällsbyggnadskontoret har av bygg- och miljönämnden fått uppdraget att göra
en översyn av verksamheternas taxor och avgifter. Uppdraget avser främst en översyn av timavgiften.

Beredning
Bilaga KS 2016/22/1, beslut BMN § 58 med underlag.
Bilaga KS 2016/22/2, reviderad taxa.
Ledningsutskottets beslut 2016-02-02, § 17.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-11, § 15.

BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
att fastställa timavgift för Taxa för tillsyn av vissa receptfria läkemedel (2009:730),
samt
att timtaxan/timavgiften ska vara 976 kronor per timme handläggningstid,
att gälla frå n 2016-02-15.

Utdrag
bygg- och miljö nämnden
samhällsbyggnadskontoret
hemsidesansva rig

Ju sterand es sig n

1

Utdragsbestyrka nde

21 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29
Dnr 2016.116

§ 17

KH nr9

Justering av nämndernas ramar 2016
INLEDNING
På grund av att Sala kommun byter redovisningsprincip och övergår till komponentavskrivning sänks nämndernas internhyror och därmed också ramarna med
motsvarande belopp. Justeringen på totalt 7.500 tkr görs mot fastighetsenhetens
ram vilket gör att kommunens resultat inte påverkas.

Beredning
Bilaga KS 2016/24/1, skrivelse från ekonomikontoret.
Ledningsutskottets beslut 2016-02-02, § 24.
Reviderad Bilaga KS 2016/24/1, skrivelse från ekonomikontoret.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-11, § 17.
BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förs lag
att justera anslagen för innevarande år enligt följande:
kommunstyrelsen
kultur- och fritidsnämnd
skolnämnd
vård- och omsorgsnämnd

+ 6.383 tkr

980 tkr
- 4.021 tkr
- 1.382 tkr

0 tkr

Totalt justerad ram

Utdrag

ekonomikontoret
kultur- och fritidsnä mnd
skolnä mnd
vård- och omsorgsnämnd

Utdragsbestyrka nde

I
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2016-02-29

Dnr 2016.109

§ 18

KH 10

Köp av fastigheten Borgmästaren 16
INLEDNING
När kommunfullmäktige i september 2015 faststä llde den s trategiska planen för
2016 - 2018 avsattes i investeringsbudgeten 25.000 tkr för inköp av den fastighet
på Rå dhusga tan, Borgmäs taren 16, s om idag ägs av Salabostäder AB. En stor del av
den kommunala förvaltninge n har samlats i Borgmästaren 16 vilket leder till ett m er
effektivt lokalutnyttja nde för Sala kommun och förbättrade möjlighete r att sam utnyttja a dminis trativa resurser.
Beredning
Bilaga KS 2016/25/1, skrive lse från kommunstyrelsens ordförande.
Ledningsuts kottets beslut 2016-02-02, § 25.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-11, § 21.

Jäv
Magnus Eriksson (SBÄ), Må rten Öhrs tröm (C) och Åsa Nilsson (S) d elta r inte i
bes lutet på gru nd av jäv.

BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyre lsens förs lag
att förvä rva fastighete n Borgmästaren 16 frå n Salabostäder AB ti ll e n köpesumma
om 25.000 tkr, samt
att uppdra till kommuns ty relsens ordförande Carola Gu nna rsson att unde rteckna
köpehandlingarna.

Utdrag
Salabostäder AB
ekonomikontoret
samhällsbyggnadsko ntoret

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammantr ädesdatum

2016-02-29

Dnr 2015.404

§ 19

KH nr 11

Svar på motion om transinkluderande ansökningar, blanketter
och enkäter
INLEDNING
Beatrice Björkskog (FI) och Sara h Svensson (FI) inkom den 11 maj 2015 med
rubricerad motion. Motionä rerna föreslår att Sala kommun inför "a nnat" som
alternativ till "man" eller "kvinna" i alla de handlingar där begäran om att uppge
sitt kön förekomm e r samt att Sala kommun inte begär upplysning om kön när den
informationen inte är nödvändig.

Beredning
Bilaga KS 2016/9/1, svar på motion en från kommunstyrelsens ordförande.
Bilaga KS 2016/9/2, yttrande från medborgarkontoret.
Bilaga KS 2016/9/3, motion.
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 5.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-11, § 23.
Yrkanden
Ulrika Spårebo (S), Ha nna Westman (SBÄ) och Johanna Ritvadotte r (V) yrkar
bi fall till kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar i e nlighet med kommunstyrelsens fö rslag
att bifalla motionen
att Sala kommun inför "annat" som a lternativ till "man" elle r "kvinna" i
alla de ha ndlingar där begäran om att uppge sitt kön förekommer,
att Sala kommun inte begär upplysning om kön när den information en
inte är nödvändig,
samt
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för transinkluderande
ansökningar, blanketter och e nkäter i Sala kommun, att s uccessivt införlivas i
nytillkomma nde material elle r vid revidering av materi al.

Utdrag

medborgarkontoret
kommunchefen

Just er andes sign

~

Utd ragsbestyrkan de
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29

Dnr 2015.627

§ 20

KH 12

Svar på motion om att införa avgiftsfri kollektivtrafik i Sala
kommun
INLEDNING
Erik Åberg (MP) och Ingela Kilholm Lindström (MP) inkom den 28 september
2015 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun inför avgiftsfri kollektivtrafik för medborgarna i Sala kommun.

Beredning
Bilaga KS 2016/10/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande.
Bilaga KS 2016/10/2, motion.
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 7.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-11, § 24.

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

BESLUT
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.

Protokollsanteckning bifogas.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29

Dnr 201 5.354

KH 13

Svar på motion om utredning om arbetsro i skolan

§ 21

INLEDNING
Lars Alderfors (FP) och Mårten Hemström (FP) inkom de n 22 april 2015 med
rubrice rad motion. Motionärerna föreslår att en ingåen de undersökning görs för
att kartlägga arbetsron på skolorna i Sala kommun. Om unde rsökningen påvisar
problem ska dessa rättas till och i den strategiska planen ska infö ras ett mål att 90
procent av eleverna ska uppge att de upplever arbetsro på lektionsti d.

Beredning
Bilaga KS 2016/11/1, svar på motionen frå n kommunstyrelsens ordförande.
Bilaga KS 2016/11/2, yttrande frå n skolnämnden.
Bilaga KS 2016/11/3, motion.
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 8.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-11, § 25.

Yrkande
La rs Alderfors (L) yrkar
att motionen ska bifallas.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens fö rslag och La rs Alderfors (L)
yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.

BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
att anse motione n besvarad.

Reservation
La rs Alderfors (L) reserverar sig mot beslutet till fö rmån fö r eget yrkande.

Utdrag

skolnämnden

Just erandes sign

fp

Utdragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29

Dnr 2015.277

§ 22

KH 14

Svar på motion om Sala 400 år
INLEDNING
Per-Olof Rapp (S) inkom den 24 mars 2015 med rubricerad motion. Motionären
föreslår att Sala kommun snarast inleder arbetet med Salas 400-årsjubileum år
2024.

Beredning
Bilaga KS 2016/12/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande.
Bilaga KS 2016/12/2, yttrande från medborgarkontoret.
Bilaga KS 2016/12/3, motion.
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 9.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-11, § 26.
Yrkanden
Pia Nilsson (S), Magnus Eriksson (SBÄ), Hanna Westman (SBÄ), Johanna Ritvadotter
(V) och Monica Fahrman (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar i en lighet med kommunstyrelsens förs lag
att bifalla motionen
att starta arbete med Sala 2024 snarast,
samt
att uppdra till kommunstyrelsen att påbörja arbetet med Sala 400 år 2024 genom
att tillsätta projektledning och styrgrupp för projektet samt en arbetsgrupp med
representanter från såväl de kommunala verksamheterna/bolagen som näringslivet
och föreningar/organisationer samt att medel för projektets genomförande anvisas i
Strategisk plan 2017 - 2019.

Utdrag
medborgarkontoret
ekonomikontoret
kommunchefen

Utdragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

201 6 -02-29

Dnr 2015.967

§ 23

Svar på interpellation från Magnus Edman (SO) om Bovieran
Kommunalrådet Carola Gunnarsson (C) besvarar interpellati onen.

Ju sterandes sign

t;

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29

Dnr

§ 24

Kompletteringsval
BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Bengt Larsson (C) till ny e rsättare i valnämnden efter Eli sabeth Nilsson (C)
tom 2018-12-31,
att välja Mikael Larsson (S) till ny ersättar e i vård- och omsorgsnämnden tom
2018-12-31 efter Kenneth Edwardsson (S),
att välja Bengt Jansson (S) till ny ersättare i demokratiberedningen t o m 2018-1014 efter Carl Johansson (S),
att välja Maria Åkerstrand (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Asus Sharif
(S) tom 2018-12-31,
att välja Anders Dahlström (S) till ny huvudman i Sala sparban k t o m
årssammanträdet 2018 efter Asus Sharif (S),
att välja Per-Olov Rapp (S) till ombuds ersättare vid Västmanlands kommuner och
landstings förbundsmöten t o m 2018 efter Asus Sharif (S),
att välja Ulrika Spårebo (S) till ersättare i Mälardalsrådet tom 2018 efter Asus
Sharif (S),
att välja Fredrik Larsson (M) till ny ordförande i demokratiberedningen from 201602-15 tom 2018-10-14 efter Peter Molin (M),
att välja Johan Widen (M) till ny ersättare i demokratiber edn ingen t o m 2018-10 -14
efter Fredrik Larsson (M),
att välja Peter Kraft (MP) till ny ersättare i bygg- och miljönämnden tom 2018-1 231 e fter Christoffer Lernö (MP),
att välja Carola Gunnarsson (C) till ombud och Hanna Westman (SBÄ) till ombuds
ersättare i Sala Heby Energi AB, för tiden från och med ordinarie b olagsstämma
2016 till ordinarie bolagsstämma 2017,
att välja fem ledamöter och fem personliga suppleante r i styrelsen fö r Sala Heby
Energi AB frå n ordinarie bolagsstämma 2016 till och med ordinarie bo lagsstämma
2017
Ledamöter
Christer Eriksson (C)
Joha n Widen (M)
Daniel Ahlin (SBÄ)
Holger Andersson (S)
Erik Åberg (MP)

Personliga suppleante r
Elisabet Pette rsson (C)
Peter Svensson (L)
Mikael Eriksson (SD)
Bengt Juthberg (S)
Bengt Atthe m (S)

att till ordförande välja Christer Eriksson (C),

Juster andes sign

t

Utd ragsbestyrka nde

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29

forts§ 24
att välja Carola Gunnarsson (C) till ombud och Hanna Westman (SBÄ) till ombuds
ersättare i Salabostäder AB, för tiden från och med ordinarie bolagsstämma 2016 till
ordinarie bolagsstämma 2017,
att välja fem ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Salabostäder AB från
ordinarie bolagsstämma 2016 till och med ordinarie bolagsstämma 2017
Ledamöter
Mårten Öhrström (C)
Hans Eljansbo (M)
Magnus Eriksson (SBÄ)
Per-Olov Rapp (S)
Åsa Nilsson (S)

Suppleanter
Håkan Pettersson (KD)
Peter Kraft (MP)
Ragge Jagero (SD)

att till ordförande välja Hans Eljansbo (M) och till vice ordförande Mårten Öhrström.

Utdrag
lönekontoret
val nämnden
vård- och omsorgsnämnden
demokratiberedningen
kommunstyrelsen
Sala Sparbank
VKL
Mälardalsrådet
bygg- och miljönämnden
Sala Heby Energi AB
Salabostäder AB
de valda
Utdragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKO LL

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29
Dnr

§ 25

Inkomna motioner
BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar
att hänskjuta följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:
Motion om handlingsplan för utsatta EU-medborgare.
Motionen är undertecknad av Beatrice Björkskog (FI).
Motion om uppsökande verksamhet med rådgivning och information
till utsatta EU-medborgare.
Motionen är undertecknad av Beatrice Björkskog (FI).
Motion om normkritik skolan.
Motionen är undertecknad av Beatrice Björkskog (FI).
Motion om att gå med i nätverk mot diskriminering och rasism.
Motionen är undertecknad av Beatrice Björkskog (FJ).
Motion om att låta Sala Stadsbibliotek lå na ut verktyg.
Motionen är undertecknad av Monica Fahrman (MP).

Utdrag

kommunstyrelsen

Just erandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sa mmanträdesdatu m

2016-02-29
Dnr

§ 26

Interpellation om minskad användning av plastpåsar
INLEDNING
Monica Fahrman (MP) får kommunfullmäktiges tillå te lse att ställa rubricerad
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson (C).
Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde.

Utdrag
bevakning

Justerand es sign

·lr

Utd ragsbestyrkan de
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

2016-02-29
Dnr

§ 27

Inkomna medborgarförslag
BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar
att hänskjuta följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:
Medborgarförslag om att inrätta ett Medborgarråd i Sala.
Medborgarförslaget är inlämnat av Lars Öberg m fl .
Medborgarförslag om skatepark i Ransta eller Ransta by.
Medborgarförslaget är inlämnat av Richard Thygesen.
Medborgarförslag om uppsättning av väderkamera på Stora Torget och vid Sala
Silvergruva.
Medborgarförslaget är inlämnat av Henric Heligren.
Medborgarförslag om att omdirigera tung och bullrande trafik till Salas
ytterområden.
Medborgarförslaget är inlämnat av Henrik Jansson.
Medborgarförslag om köp av fastighet till förskola /skola i Varmsätra.
Medborgarförslaget är inlämnat av Agneta Sörengård.
Medborgarförslag om att stänga del av Ökebrogatan för genomfart av motorfordon.
Medborgarförslaget är inlämnat av Roger Andersson .

Utdrag
kommuns tyrelsen

Utdragsbestyrkande

