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KALLELSE 

Kallelse till sammanträde 

Organ Kommunfullmäktige 

Plats Distansmöte via Teams 

Presidiet finns på plats i Gemenskapen, Rådhusgatan 4 B, Sala 

Tid Måndagen den 29 november 2021 kl. 18.00 

 

 

1 Godkännande av föredragningslista   

2 Val av protokollsjusterare   

3 Avsägelser   

4 Kompletteringsval   

5 Anmälningsärenden   

6 Detaljplan för Norrängen; beslut om antagande 2019/244  

7 Detaljplan för Bältarhagen Ransta;  beslut om antagande 2018/596  

8 Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom 

Sala kommun för 2020 samt beslut om utbetalning av partistöd 

för 2022 

2021/19  

9 Äldreplan Sala kommun 2022-2032 2020/968  

10 Förslag till sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige 2021/999  

11 Svar på motion om en mer tillgänglig talarstol i 

kommunfullmäktige 

2016/1479  

12 Svar på motion om konstnärlig utsmyckning 2018/1677  

13 Svar på motion om inköp av kontorscyklar till kommunens 

skolor 

2019/686  

14 Svar på motion om en attraktivare badplats i Möklinta 2019/1125  

15 Svar på motion om säkra cykelställ vid Sala järnvägsstation 2019/1322  

16 Svar på motion om åtgärd för att öka den demenssjukes 

psykiska och allmänna välbefinnande 

2019/1430  

17 Svar på motion om att ta tag i hemlösheten i Sala kommun 2019/1566  
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18 Svar på motion om förbättrade vägar vid gruvan 2020/99  

19 Svar på motion om att öka möjligheterna till distansarbete för 

de kommunanställda, för att öka effektivitet, förbättra miljön 

och minska lokalkostnader 

2020/100  

20 Svar på motion om att stödja kompetensutveckling för 

obehöriga lärare 

2020/377  

21 Svar på motion om åtgärder mot elkraftsbristen 2020/433  

22 Svar på motion om att inrätta en äldrekurator 2020/680  

23 Svar på motion om att införa arbetsmiljöpriset Silverpriset 2020/292  

24 Svar på motion om köpstopp och ny policy för offentlig konst 2020/1418  

25 Svar på motion om att klä Sala stads elskåp med fotografier 2021/80  

26 Svar på medborgarförslag om åtgärder vid före detta 

skolområdet i Kumla 

2018/538  

27 Svar på medborgarförslag om naturstädning för skolklasser 2019/1570  

28 Svar på interpellation till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens ordförande om systemet Schoolsoft 

2021/1028  

29 Svar på interpellation till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens ordförande om andelen behöriga 

lärare i Sala kommun 

2021/1029  

30 Svar på interpellation till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens ordförande om 

Salamancadeklarationen 

2021/1035  

31 Svar på interpellation till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens ordförande om fasta husvikarier 

2021/1036  

32 Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och 

frågor 

  

 

 

Sammanträdet sänds på Sala kommuns hemsida www.sala.se/webbradio och via 

Radio Sala FM 97,0. 

Sala den 22 november 2021 

Carola Gunnarsson (C) 
Ordförande  

Lina Ahlm 

Sekreterare 
 

http://www.sala.se/webbradio

