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KALLELSE 

Kallelse till sammanträde 

Organ Kommunfullmäktige 

Plats Ekebyskolans aula 

Tid Måndagen den 29 april 2019 kl. 19.00  

Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund, kl. 19.00 

 

1 Val av protokolljusterare 

2 Anmälningsärenden 

3 Avsägelser 

4 Bokslut 2018 för Sala kommun (KH 5) 
Handlingarna finns att tillgå på kommunstyrelsens förvaltning i 
rådhuset/stadshuset samt på Sala kommuns hemsida www.sala.se 

5 Revisionsberättelse 2018 och fråga om ansvarsfrihet för styrelse/nämnder 
Handlingarna finns att tillgå på kommunstyrelsens förvaltning i 
rådhuset/stadshuset samt på Sala kommuns hemsida www.sala.se 

6 Svar på medborgarförslag om att skylta upp Salas äldre historia, ordna med 
utställningar samt att skriva om dem i turistinformationen samt på hemsidan 
(KH 6) 

7 Svar på medborgarförslag om övergångsställe vid korsningen Rådmansgatan – 
Kungsgatan (KH 7) 

8 Svar på medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier (KH 8) 

9 Svar på medborgarförslag om avstängning av smitvägen Aguéligatan mellan 
Gruvgatan – Drottninggatan (KH 9) 

10 Svar på medborgarförslag om ökad belysning vid korsningen Silvermyntsgatan – 
Berggatan (KH 10) 

11 Svar på medborgarförslag om rondell vid Silvermyntsgatan- Berggatan (KH 11) 

12 Strategiskt förvärv av fastigheten Sågen 1 (KH 12) 

13 Förslag från vård- och omsorgsnämnden – intäktsökning, serviceinsatser, förslag 
avgifter (KH 13) 

14 Svar på motion från Kristina Nyberg (S) om att erbjuda fria bad till 
kommunalanställda (KH 14) 

15 Svar på motion från Viktor Kärvinge (S) om hantering av installation av äldre 
kaminer och spisar (KH 15) 

16 Svar på motion från Amanda Lindblad (S) om införande av separat mentorskap 
(KH 16) 
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17 Svar på motion från Johanna Ritvadotter (V) och Maria Arvidsson (V) om att 
införa vegonorm i Sala kommun (KH 17) 

18 Svar på motion från Kristina Nyberg (S) om att inrätta ett polismuseum (KH 18) 

19 Svar på motion från Johanna Ritvadotter (V) om att Sala kommun ska påskpynta 
fjäderfritt (KH 19) 

20 Svar på motion från Kristina Nyberg (S) och Per-Olov Rapp (S) om att inrätta ett 
konstråd i Sala kommun (KH 20) 

21 Svar på motion från Erik Åberg (MP) och Ingela Kilholm Lindström (MP) om 
djurcirkus (KH 21) 

22 Svar på motion från Ulrika Spårebo (S) om att utreda förutsättningarna för 
kommunen eller annan aktör att starta företagshotell för våra företagare i 
kommunen (KH 22) 

23 Redovisning av svar på motioner som inte behandlats inom ett år (KH 23) 

24 Redovisning av svar på medborgarförslag som inte behandlats inom ett år (KH 
24)  

25 Redovisning av verkställandet av bifallna svar på motioner och svar på 
medborgarförslag (KH 25) 

26 Återställande av negativt balanskravsresultat (KH 26) 

27 Revidering av Reglemente och Samverksavtal för Gemensam Hjälpmedelsnämnd 
2019-2022 (KH 27) 

28 Kompletteringsval 

29 Inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag 

 

 

Sammanträdet sänds på Sala kommuns hemsida www.sala.se 

 

Sala den 17 april 2019 

 

 

 

Carola Gunnarsson (C) 

Ordförande 

 

Lina Ahlm 

Sekreterare 

http://www.sala.se/

