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Kommunfullmäktige  2018-03-26

Fråga till kommunstyrelsens ordförande

Näringsiivsprogram Sala kommun

Den 26 augusti 2016 sändes ett första förslag till näringslivsprogram ut till samtliga partier

verksamma  i  Sala kommun och andra berörda aktörer. Denna var avsedd som en remiss och svar på

denna remiss skulle vara kommunen tillhanda senast den 29 september 2016. Vi socialdemokrater

m.fl. sände in våra svar till kommunen men efter det har vi inte hört någonting. Snart har det  gått

nästan 1,5 år sedan remisstiden gick ut, och ett nytt näringslivsprogram har inte setts till.

Så min fråga till kommunstyrelsens ordförande utifrån ovanstående är:

Finns det någon tidsplan för när ett nytt näringslivsprogram ska antas?

Ulrika Spårebo (S)
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MOTION

Väckes av: Kristina Nyberg (S)

Motion om digitala anslagstavlor.

Anslagstavlorna vid infarterna till Sala finns redan men det behövs

även digitala anslagstavlor centrala placerade i Sala, förslagsvis kan

en placeras i ett fönster vid turistbyrån.

Att annonsera kulturevenemang och aktuella idrottshändelser på alla

kommunens digitala anslagstavlor ska vara kostnadsfritt.

Jag föreslår fullmäktige besluta:

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta centralt placerade

digitala anslagstavlor

att annonsera på alla Kommunens digitala anslagstavlor ska vara

kostnadsfritt.

Sala 2018—03-06

(kvm Mew
Kristina Nyberg (S)
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MOTION lflk. 2018 '03- 03
Väckes av:  Kristina  Nyberg (5) mm: Wim

Motion om  utökade  öppettiden på ungdomslokalen- Lokal 17

Socialdemokraternas ungdomsförbund  SSU, har påtalat att ungdomar i Sala

upplever att ungdomslokalen skulle behöva ha öppettider anpassade till behovet

hos de som ungdomslokalen är till för.

Ungdomslokalen är mycket populär och har längre öppettider på fredagar.

Men på helgen är den inte tillgänglig, även om behovet av någonstans att gå och

träffa vänner kanske är som störstjust på helgerna.

Jag föreslår fullmäktige besluta:

att kommunstyrelsen får i uppdrag att möjliggöra att ungdomsiokalen har

helgöppet.

Sala 2018-03—06

fill/blau (MOW;
Kristina Nyberg (S)


