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Kallelse till sammanträde

Organ Kommunfullmäktige

Plats Ekebyskolans aula

Tid Måndagen den 30 oktober 2017,kl 19.00

1 Valav protokolljusterare

2 Anmälningsärenden

3 Avsägelser

4 Delårsrapport 2017 för Sala kommun [KH48]

5 Revisionsrapport samt revisionens bedömning av delårsrapport

6 Svar på medborgarförslag angående förskola i Möklinta [KH 49]

7 Svar på medborgarförslag om plogning av trottoarer och gångbanor [KH50]

8 Svar på medborgarförslag om att bygga en cykelväg till SORF[KH 51]

9 Svar på medborgarförslag om busskurer vid Ängshagenskolan och vid Måns
Olsvägen [KH52]

10 Svar på medborgarförslag om att inrätta ett kommunalt organ som samordnar
bostadspolitiken samt inrättande av regelbundna informationsforum [KH53]

11 Detaljplan för Möklinta Prästgård 1:63, beslut om antagande [KH54]

12 Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom Sala kommun
2016 samt beslut om utbetalning av partistöd 2018 [KH 55]

13 Godkännande av årsredovisning 2016 för VafabMiljöKommunalförbundsamt
beslut om ansvarsfrihet [KH 56]

14 Godkännande av årsredovisning 2016 för Norra Västmanlands
Samordningsförbund samt beslut om ansvarsfrihet [KH57]

15 Extra investeringsbidrag till föreningar och samlingslokalorganisationer [KH58]

16 Svar på motion från Ulrika Spårebo [S] -Föreslås att Salabostäders styrelse får i
uppdrag att ändra reglerna för möjligheten att hyra lägenhet [KH 59]

17 Svar på motion från johanna Ritvadotter [V]och MariaArvidsson [V] om att
göra Sala till en fristad för förföljda konstnärer [KH 60]

18 Svar på motion från Beatrice Björkskog [Fl] -"hen" som standard i kommunens
dokument [KH61]

19 Svar på motion från Sarah Svensson [Fl] om att ändra Salabostäders körutiner
[KH62]

20 Svar på motion från Viktor Kärvinge [S] om förenklad planprocess [KH 63]
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21 Svar påmotion från Magnus Edman (SD)om att avskaffaofrivilligadelade turer
inom vård och omsorg [KH64)

22 Redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år (KH 65]

23 Redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år [KH 66]

24 Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag
(KH67]

25 Kompletteringsval

26 Inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

Sammanträdet sänds på Sala kommuns hemsida www.sala.se.

Sala den 13oktober 2017

 Smyáø/
Elisabet Pettersson [C]
Ordförande Virve Svedlund

Sekreterare


