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1 Val av protokolljusterare   

2 Godkännande av föredragningslista 2022/5  

3 Anmälningsärenden 2022/5  

4 Avsägelser 2022/75  

5 Kompletteringsval 2022/75  

6 Förtroendemannaorganisation samt bestämmelser om 

ersättningar och arvoden till förtroendevald i Sala kommun 

2023-2026 

2022/501  

7 Försäljning av skogsfastigheter 2021/1090  

8 Svar på motion om att ta våld i nära relationer på allvar 2018/482  

9 Svar på motion om att sänka politikerarvodena 2019/309  

10 Svar på motion om att tillsätta en parlamentarisk kommitté för 

en långsiktig hållbar ekonomi 

2019/310  

11 Svar på motion om likvärdig tillgänglighet för alla i offentliga 

omklädningsrum i Sala kommun 

2019/696  

12 Svar på motion om att Sala behöver en jämlikhetsplan för social 

hållbar tillväxt 

2020/185  

13 Svar på motion om att göra Sala kommun fri från våld 2020/190  

14 Svar på motion om ökad kollektivtrafik med grannkommuner 

och fler laddstolpar ger större möjlighet till ökad tillväxt och 

hållbart klimat 

2020/191  

15 Svar på motion om att ta fram en handlingsplan för 

säkerhetsarbetet av dammvallarna 

2020/206  

16 Svar på motion om skolzon 2020/842  

Nr Ärende Dnr Sida 



 

 

 
 

 

17 Svar på motion om att Sala kommun ska upprätta en kommunal 

koldioxidbudget 

2020/1231  

18 Svar på motion om cykelförråd vid LSS Gruppbostad 

Jakobsbergsgatan 

2021/81  

19 Svar på motion om att införa digital justering av protokoll 2021/187  

20 Svar på motion om kostpolicy kring matfettet i kommunens 

verksamhet 

2021/188  

21 Svar på motion om att ta fram en arkitekturpolicy för Sala 

kommun 

2021/214  

22 Svar på motion om Mäns våld mot kvinnor 2021/462  

23 Svar på motion om avgiftsfri LSS insats 2021/464  

24 Svar på medborgarförslag om att omfördela 3 mkr till 

Kulturskolan från andra kommunala nämnder 

2019/580  

25 Svar på medborgarförslag om belysning från Skuggan 3 till 

Viksberg 

2021/48  

26 Svar på medborgarförslag om barnomsorgsbehov under 

kvällar, nätter och helger 

2021/178  

27 Svar på medborgarförslag om busslinje mellan Sala och 

Enköping 

2021/183  

28 Svar på medborgarförslag om att bredda ena trottoaren på 

Bergsmansgatan 

2021/230  

29 Svar på medborgarförslag om 18-håls discgolfbana vid 

silvergruvan 

2021/465  

30 Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

medborgarkontor på landsbygden 

2022/511  

31 Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer, frågor   

 

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

Radio Sala FM 97,0. 

Sala den 13 juni 2022 

 

Carola Gunnarsson (C)     
Ordförande     

Lina Ahlm  
Sekreterare 

http://www.sala.se/webbradio

