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Kornmunfullmäktige 

Ekebyskolans aula 

Måndagen den 29 april 2013, kl19.00 

Sammanträdet inleds med "Allmänhetens frågestund". 

1 Val av protokolljusterare 

2 Anmälningsärenden 

3 Avsägelser 

4 Bokslut för Sala kornmun 2012 (KH 18) 
Handlingarnafinns att tillgå på kommunstyrelsens förvaltning i rådhusjstadshus. 

5 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsejnärnnder 
Handlingarnafinns att tillgå på kommunstyrelsens förvaltning i rådhusjstadshus. 

6 Svar på medborgarförslag från My Lindström- gör min skolgård bättre (KH 19) 

7 Svar på medborgarförslag från Anitha Barrsäter m fl om tilläggsanslag till 
skolförvaltningen för att kunna driva vidare 7-9 skolorna i Västerfärnebo och 
Sala stad (KH 20) 

8 Svar på medborgarförslag från Anitha Barrsäter m fl om hur pengarna som 
destinerats till högstadieskolorna egentligen använts (KH 21) 

9 Svar på medborgarförslag från Ann-Christin Salornonsson om skyltning till 
järnväg/busstation i Sala (KH 22) 

10 Svar på medborgarförslag från Anneli Ohlson om välkomstskylt till Möklinta 
socken (KH 23) 

11 Svar på medborgarförslag från Olle Nilsson om bandyplan i Sala (KH 24) 

12 Svar på medborgarförslag från salaortens ryttarförening om cykelväg till 
Ryttargården, SORF (KH 25) 

13 Policy gällande socker i förskola, skola, fritids- och annan pedagogisk 
verksamhet (KH 26) 

14 Förslag till ny taxa för externa lunchgäster inom kostenhetens verksamheter 
(KH 27) 

15 Färdtjänsttaxa för Sala kornmun (KH 28) 

16 Ansökan om tilläggsanslag från bildnings- och lärandenämnden (KH 29) 

17 Sala kornmuns ägartillskott till Sala Silvergruva AB (SSAB) (KH 30) 

18 Förvärv av stationsfastigheten Sala Kristina 3:5 (KH 31) 
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19 Svar på motion från Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) om 
servering av alkoholhaltig dryck på äldreboenden (KH 32) 

20 Svar på motion från Andreas Weiborn (M) m fl om att digitalisera och därmed 
effektivisera dokumenthantering för den politiska organisationen i Sala 
kommun (KH 33) 

21 Svar på motion från Mikaeljonsson (C) och Andreas Weiborn (M) om att utvidga 
felanmälan till och från medborgarna (KH 34) 

22 Svar på motion från Mikaeljonsson (C) och Andreas Weiborn (M) om att låta 
medborgare ställa frågor till kommunfullmäktige via chatt (KH 35) 

23 Svar på motion från Gustaf Erikson (C) och Mikaeljonsson (C) om att ta fram en 
webbstrategi för Sala kommun (KH 36) 

24 Svar på motion från Andreas Weiborn (M) om ledamots- och motionsregister 
(KH 37) 

25 Svar på motion från Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) om att Sala 
kommun uppmanas att underteckna deklaration för jämställdhet mellan kvinnor 
och män (CEMRs jämställdhetsdeklaration J (KH 38) 

26 Svar på motion från Monica Fahrman (MP) om att införskaffa bjärtstartare till 
taxi (KH 39) 

27 Svar på motion från Christer Gustafsson (C) om omprioritering av snöröjningen i 
Sala kommun (KH 40) 

28 Svar på motion från Monica Fahrman (MP) om stadsodling i Sala (KH 41) 

29 Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år (KH 42) 

30 Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett år (KH 43) 

31 Sammanställning över bifallna motioner och medborgarförslag som ska 
verkställas (KH 44) 

32 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-
7, 9-11 samt 13-15 (KH 45) 
Ärendet behandlas på extra KS-sammanträde den 29 april. Handlingar utdelas. 

33 Avgifter enligtAlkohollagen (2010:1622) samt Tobakslagen (1193:581) (KH 
46) 

34 Svar på interpellation från Peter Molin (M) angående medinflytande för 
pensionärer och funktionshindrade 

35 Kompletteringsval 

36 Inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag 

Sammanträdet sänds på Sala kommuns hemsida www.sala.se. 
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Virve Svedlund 
sekreterare 
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