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Kallelse till  sammanträde

Organ Kommunfullmåktige

Plats Ekebyskolan's-aula" -——

Tid Måndagen den 23 april  2018, kl  19.00

Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund, ki  1  9.00.

Val av  protokolljusterare

Anmälningsärenden

Avsägelser

Bokslut  2017  för Sala kommun (KH  10)

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelse/nämnder

O'NU'l—P—UJNl—i

Svar på medborgarförslag om deltagande i nämndernas överläggande kring

medborgarförslag [KH  1 1)

Svar på medborgarförslag om minnesplats för Bror-Erik Andersson (KH  12)

8  Svar på medborgarförslag om återvinning av rivningsmaterial [KH 13)

9 Svar på medborgarförslag om att utvecklapromenadstråket runt dammarna för

hela året (KH  14)

10 Svar på medborgarförslag angående kommunens möjlighet att bidra till att

bevara den biologiska mångfalden (KH 15)

11 Svar på medborgarförslag om att åtgärda den del av Pråmån som passerar

holmen vid Forselles byst (KH  16)

12  Svar på medborgarförslag om att beställa en provtagning vid avlöpps-

reningsverkets utsläppsställe i Sagån för att undersöka mängden

läkemedelsrester (Kl—I 17)

13 Svar på medborgarförslag om att förbättra promenadstråket runt dammen i

Stadsparken [KH  18)

14  Svar på medborgarförslag om bättre belysning runt hela gång- och löparspåret

vid dammarna i Stadsparken [KH  19)

15  Detaljplan för del av Stamparen  4  och Lasarettet  2  m  fl; beslut om antagande

(KI—l 20)

16  Exploateringsavtal med Region Västmanland angående Nya Lasarettet i Sala [KH

21)

17  Policy mot våld och hot om våld (KH 22)
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Svar på motion  från  Ulrika Spårebo (S) om ett  första  steg till  ökat  bostads-

byggande i Sala  kommun  (KH 23)

Svar  på motion  från  Johanna Ritvadotter (V) och Maria Arvidsson  [V) om att

utreda  barnfattigdomen i Sala kommun (KH 24)

Svar  på motion från Ulrika Spårebo (S) och Per-Olov  Rapp (S): Dags för ett nytt

bostadsförsörjningsprogram'(Hifi?)

Svar på motion från Ulrika Spårebo (S): Nu satsar vi på landsbygden (KH 26)

Svar  på motion från  Viktor  Kärvinge (S) om att underlätta byggnationer på

landsbygden (KH 27)

Svar på motion från Ulrika Spårebo (S) om att överföra städningen i kommunens

regi (KH 28)

Svar på motion från Johanna Ritvadotter (V) och Maria Arvidsson (V) om att

göra Sala till en Fairtrade City (KH 29)

Svar på motion från Viktor Kårvinge (S) om statens närvaro i Sala (KH 30)

Svar på motion från Amanda Lindblad (S) om utomhusgym i Sala (KH 31)

Svar på motion från Eva Stenberg (S) om att alla Sala kommuns skolor ska ha

könsneutrala toaletter (KH 32)

Svar på motion från Emilia Jonsson [S) och Ann-Kristin Lindgren (S) om att

inventera skollokalerna i Sala kommun (KH 33)

Svar på motion från Ulrika Spårebo (S) om att införs Skönsmodellen i Sala

kommuns hemtjänst  — valfrihet på riktigt (KH 34)

Svar på motion från Johanna Ritvadotter (V) och Maria Arvidsson  [V) om att

byta ut ordet medborgare mot invånare (KH 35)

Svar på motion från Johanna Ritvadotter  (V):  Agera mot hyvling (KH 36)

Svar på motion från Erik Åberg (MP) och Ingela Kilholm Lindström (M P) om

demokrati på klarspråk (KH 37)

Svar på motion från Sarah Svensson  (FI) om att anställa en jämställdhetstrateg

(KH 38)

Svar på motion från Ulrika Spårebo (S): Dags att ta kommunfullmäktige,

nämnder och styrelsesammantråden till nästa nivå inom digitaliseringen (KH

39)

Svar på motion från Magnus Edman (SD) om att öka transparensen i Sala

kommunfullmäktige  — gör motionerna tillgängliga för allmänheten via ett

register på kommunens hemsida (KH  40)

Svar på motion från Magnus Edman (SD) om att införa närvaro- och yttranderått

för motionär vid beredning av motioner i nämnder (KH  41)

Redovisning av motioner som ej behandlats inom ettår (KH 42)

Redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år (KH 43)
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39  Redovisning av  verkställande  av bifallna motioner och medborgarförslag (KH

44]

40 Svar på interpellation från Ulrika Spårebo (S] till valnämndens ordförande om

förebyggande av valpåverkan

41 Svar på interpellation från Eva Stenberg [S] till valnämndens ordförande om att

öka mölligheten att förtidsrösta '  "  ,,_

42 Svar på fråga från Johanna Ritvadotter [V) till kommunstyrelsens ordförande om

skolmat  — importeras kycklingen från Thailand?

43 Kompletteringsval

44 Inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

Sammanträdet sänds på Sala kommuns hemsida www.salase

Sala den 9 april 2018

ååå/ÄV Öga? ÅMÅL/7Elisabet Pettersson

Ordförande Virve Svedlund

Sekreterare


