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Motion om att inskaffa en rullstolsgunga ”w VI ml ?  i

Att barn som sitter i rullstol i möjligaste mån skall kunna delta i lek och aktiviteter är en

grundläggande rättighet. Det finns mycket vår kommun gör för barn som är rulistolsbundna

men det finns i regel alltid mer man kan göra.

len del kommuner finns det något som heter rullstolsgungor. Det är helt enkelt en gunga

som är skräddarsydd för personer som sitter i rullstol. Den är i regel stadig och robust.

Barnet är väl skyddat i en slags korg och man kör in rullstolen påen hjälpande ramp.

Vart en rullstolsgunga skulle passa bäst i vår kommun är upp till tjänstemännen att besluta.

Den bör placeras både tillgängligt och säkert. Lekplatsen i Stadsparken är ett populärt

besöksmål både för barnfamiljer i Sala så som från närliggande kommuner. Det är ett

intressant alternativ där man skulle kunna placera en sådan gunga.

Inskaffande av en rullstolsgunga skulle bli ett lyft. för barn i rullstol i Sala kommun. IVlycket

glädje för en mindre kostnad samtidigt som att alla barn ges möjlighet att leka på så lika

villkor som möjligt.

Därför yrkar Sverigedemokraterna i Sala kommun:

Att kommunen undersöker möjligheterna att installera en ellerflera rullstolsgungori

kommunen med målet att minst en sådan gunga skall uppföras där det är tillgängligt och

säkert.

För Sverigedemokraterna Sala
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Magnus Edman

17—11-21
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Kommunfullmäktige i

Sala kommun

MOTION

Väckes av: Viktor Kärvinge (5)

Motion  om planläggning för snabbt byggande

l  Sala har det byggts en del på sistone. Det har skett främst inom sedan tidigare beslutade

detaljplaner. Det är bra att det byggs, men det behövs mer.

Plan för Sala stad har pekat ut flera områden där bebyggelse kan ske. Sala kommun har

behov av olika sorters detaljplaner. Vi behöver planer som de för lasarettsområdet och för

östra kvarteren, men vi behöver precis lika mycket enkla planer för villabebyggelse där
planerna snabbt kan leda till det vi vill ha och behöver— nya kommunmedborgare!

Parallellt med framtagande av planer behöver vi rimlig hantering av bebyggelse utanför

planlagt område. Vi är i en positiv byggkonjunktur nu, men Sala riskerar att missa tåget för

att vi inte kan möjliggöra de bostäder som efterfrågas.

Planer kan av kommunen, via konsult eller i egen regi tas fram för kommunal mark likväl som

för privat mark efter lämplig överenskommelse.

Jag föreslår kommunfullmäktige besluta:

att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast ta fram detaljplaner för ett antal områden där

planprocessen kan bli snabb och inom kort leda till nya bostäder.

Sala 26 november 2017

Viktor Kärvinge (S)
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Interpellation  till Vård och omsorgsnämndens ordförande Christer

Eriksson (C].

Med anledning av flera larmrapporter  i  Sala Allehanda om arbetssituationen på

myndighetskontoret, Vård och Omsorg, så undrar jag vilka konkreta åtgärder som

planeras från den politiska ledningen i vård —och omsorgsnämnden för att åtgärda

bristerna?

Enligt Sala Allehanda den 23 oktober 2017 planeras en omorganisation men detär

oklart när den blir färdig. Den allvarliga arbetssituationen, med dålig arbetsmiljö, tillåter

inte att man stilla väntar på en omorganisation, som man inte säkert vet effekten av och

inte heller när den blir klar.

Tydligen så har styret i Sala kommun, Allians för Sala, som består av C, M, L KD och Salas

Bästa inte tagit larmrapporterna på allvar. Redan hösten  2015  ställdes en interpellation

till ordförande i Vård och omsorgsnämnden, Christer Eriksson (C) där frågan var vilken

plan ordförande hade för att undvika personalflykt, samt hur man skall kunna behålla

kompetent erfaren personal. Denna situation på Vård och omsorg har efter så lång tid

inte hanterats av Allians för Sala och har bara blivit värre.

Därför frågar jag:

Vilka åtgärder tänker ordförande Christer Eriksson(C] vidta för att situationen på

myndighetskontoret ska förbättras?

Sala  2017-11-22
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Eva Stenberg [S)

Ledamot i kommunfullmäktige


