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SALA
KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE

Kallelse till sammanträde

Organ Kommunfullmäktige

Plats Ekebyskolans aula

Tid

Nomxioxm-P-w

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Måndagen den 29 oktober  2018, kl  19.00

Val av protokolljusterare

Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande  i  kommunfullmäktige
för mandatperioden

Val av valberedning samt anmälan av gruppledare

Anmälningsärenden

Avsägelser I

Delårsrapport  2018-08-31, Sala kommun (KH 49)

Revisionsrapport samt revisionens bedömning av delårsrapport

Svar på medborgarförslag om att bättre ta tillvara på vatten (KH 50)

Svar på medborgarförslag om att köpa in Sala FF-stugan samt flytt av
boulebanor till minigolfbanan (KH 51)

Svar på medborgarförslag om att revidera nuvarande detaljplan för Kristina 4:1
(KH 52)

Kommuninvest  — förlängning av åtaganden (KH 53)

Avgifter gällande Missionskyrkans nya scen (KH 54)

Utökad investeringsram för skolan (KH 55)

Svar på motion från Erik Åberg (MP) och Ingela Kilholm Lindström (MP) om att
Sala kommun ska upprätta en plan över större träd (KH 56)

Svar på motion från Magnus Edman (SD) om rullstolsgunga (KH 57)

Svar på motion från Viktor Kärvinge (S) om planläggning för snabbt byggande
(KH 58)

Svar på motion från Sandra Boström (FI) om sex timmars arbetsdag med
bibehållen lön för myndighetsutövande personal inom socialtjänsten (KH 59)

Svar på motion från Eva Stenberg (S): Ett steg till förbättrad arbetsmiljö för
socialsekreterarna (KH 60)

Redovisning av motioner som inte behandlats inom ett år (KH 61)

Redovisning av medborgarförslag som inte behandlats inom ett år (KH 62)
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2018-10-16

KALLELSE
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21 Redovisning av verkställande av bifallna  motioner  och medborgarförslag (KH

63)

22 Svar på fråga till kommunstyrelsens ordförande från Sarah Svensson (F [) om

Projekt för att stötta utsatta EU—medborgare

23 Svar på fråga till kommunstyrelsens ordförande från Sarah Svensson (FI) om

Nätverk mot diskriminering och rasism

24 Kompletteringsval

25 Inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

Sammanträdet sänds på Sala kommuns hemsida www.sala.se

Sala den 18 oktober  2018

ZA» %% \M/
Ålderspresident Virve Svedlund

Sekreterare


