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Frågor till kommunstyrelsens ordförande .

. Den 21 december  2017  tecknade Sala kommun ett ramavtal med IP.-Only. Networks

AB om att erbjuda  fiberanslutmng för" bredbandstj ånster 'till alla” permanentboende ”_

. och narmgmdkare 1 Sala kommun

'  Avtalet galler från Och med avtalstecknande och 'fram till och med  2020  12-31.

Ett år har 1111 Snart ”gått sedan avtalets tecknande och vi har inte fått någon rapport

till kommunstyrelsen hur arbetet fortloper ,

För oss soc1aldemokrater _a'r detta en oerhört Viktig &åga då vi anser” att tlllgangen

'  till bredband år  V1kt1g 1'1'r 11era perspektw

'  Vi har kunnatfölja i  media nyligt-maa 11340t som åren av 'de ”största aktörefna '
inom branschen och sem. också har fått mest stathga pengar bev1ljat for att bygga ut' .

. _ bredband Men också utmarker Sig när det gäller antalet  mISSIIOJda kunder som inte

. får trllgang till  fiber  genom att arbetet har lagts på is på flera hall 1 landet

(Detta genom” antalet anmalmngar Konsumentverket  .o'ch Allmanna '

reklamatmnsnamnden) ” ' '  ”

. Niklas Kamhill  som är presschef pa IP-only får följande fraga av reportern &ån .

Vastmanlandsnytt 'den 4. oktober  ' . . . . '

Varför har ni 'de Sa 'många missnOJda kunder?

— Landsortsutbyggnaden är valdlgt speciell. Det är längre. avstånd och

svårare terrang att arbeta" l. Det 'är too-'.tals markavtål som man maste

förhandla fram,- om dessUtom krävs tillstånd bland annat från Trafrkverket  '



Som vi måste söka.. Alla de här mOmente'n tar väldigt lång tid, säger Nilkla's

Karnhill '

Jag tror att branschen tog lite för lätt pa det här, och åren vi. Det har vi tagit

lärdom av. Så nu bygger vi mer kontrollerat och mer i etapper. Men det är ,

inte ovanligt att projekt tar två eller kanske upp emot tre år i flberbranschen

Så det kan ta längre tid än. två år ocksa?

-  Det kan ta längre _tid' l  flberbranschen Även hos 033. Det stammer

'  _ D'å Sala är en landsbygdskom'mun och företaget'har idag SVårt att levaupp till '

redan skrivna avtal Som finns så är min frågor till kommunstyrelsen ordförande

'  . foljande

Varfor har inte polltlken fått någon. redov1snmg av bredbandsavtalet och hur- arbetet

'fortgar etter att jag efterfragat det redan den  1_8 september  1  år på lednmgsutskottet?

'  "Kommer IP.-Only att kunna leverera  fiberanslutmng enligt det avtal som _'ar tecknat

mellan Sala körninun och företaget? l  '. ' » . . -  .

Öm SVaret är nej; så undrar jag hur Sala kommun går vidare' 1  frågan 'om ”

bredbandsutbyggnad for att nå det uppsatta målet?
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D arienr Aktbilaga

* cis—;j two:
Motion om Motion om NPF  säkrad  & lntr ckssanerad skola.

Antalet personer med funktionsvariationer inom NPF, exempelvis ADHD/ADD/ASD

(Asperger/Autism) har enligt Region Västmanland ökat med 55  %  de senaste fem åren.

Skollagen är tydlig: "Vi ska motverka funktionsnedsättningars konsekvenser så långt som

möjligt. Skolan ska ge alla elever möjligheten att ha en schysst skolgång med bra lärare och

bra anpassningar.”

Elever med NPF-diagnos hamnar ofta i riskzonen för att inte klara behörigheten till

gymnasiet. En elev som inte lyckas i skolan och som inte kommer vidare, som inte känner sig

sedd, hörd och stark kommer att kosta samhället enormasummor längre fram.

Klassrumsmiljön i en NPF säkrad skola bör vara rensad från störande intryck: väggar, golv och

tak bör gå i vitt och ljusgrått, affischer eller andra grälla, kontrastrika detaljer börundvikas. -

Olika sitt- och ståplatser, pilatesbollar, nedtonad färgskala, sittkuddar och stressbollar är

några exempel på anpassningar man bör Ordna för att uppnå målet att vara en NPF-säker

skola.

Sverigedemokraterna vill med denna motion säkra upp att Sala kommun satsar på NPF

säkrad och intryckssanerad skola. Vi Sverigedemokrater vill därför verka för arbetet med att

samtliga skolor i Sala kommun NPF säkras & intryckssaneras påbörjas senast 2020-12-31. Det

leder till att eleverna får sina behov tillgodosedda, når målen i läroplanen, god arbetsmiljö

skapas, personalen mår bättre och blir kvar på sittjobb samt föräldrar blir nöjda.

Med hänvisning av ovanstående vill vi Sverigedemokraterna försäkras oss om:

-  Att arbetet påbörjas med att samtliga av Sala kommuns skolor NPF säkras &

intryckssaneras senast 2020-12-31.

För Sveri efemokraterna Sala

ouise Eriksson ,

%  K&M/Lf
fs Edman (SD)
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”???/y Ha; ,

Motion om införande av Swish vid betalnin inom Sala

kommuns verksamheter.

Att betala eller flytta pengar med Swish som flertalet banker idag tillhandahåller gör att

pengarna kommer till mottagaren av betalningen omgående istället för att vänta på en

fakturabetalning via bank— eller postgiro som tar dagar.

För Sala kommuns invånare, personal, kunder, tUrister eller andra besökare skulle möjlighet till

Swish-betalning i kommunala verksamheter vara ett utmärkt komplement till kort— och

fakturabetalning. Detta är något vi Sverigedemokrater tror skulle uppskattas oerhört då flertalet

företag idag redan använder SWish som betalningsmedel. Swish är idag en av de mest dominerande

överföringsmetoderna mellan privatpersoner.

Sala kommun bör vara i framkant när det gäller digitala lösningar, och den här motionens

intention är ett utmärkt exempel på digitalutveckling som underlättar betalningen för alla

parter.

Med hänvisningav ovanstående vill vi Sverigedemokraterna Sala:

- . Att man utreder förutsättningarna att införa betalning med Swish inom Sala

kommuns verksamheter.

- Att man inför det i Sala kommuns verksamheter där det så är möjligt.

För Sverigedemokraterna

fléw/fl c &
Mag/n s Edman (SD) gruppledare.

Sala  24/10—18
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Medborgarförslag till kommunen

#1. Forslag

Kontaktperson

Förnamn Efternamn

Magnus Stråle

Utdelningsadress Postnummer
‘n  .  -_-___.l ll ' .

Foster-t  » Telefon (även riktnummer)

Sala ,

E-postadress

Forslag

(du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild)

Gräsytan vid Dalhems förskola kan nyttjas som hundrastgård. det rastas redan mkt hundar där, och många plockar inte upp efter sig

Jag tror att om man har en rastgard så håller folk bättre koll wpå varandra. *

Motlvermg

(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen)

Det finns bara en rastgård  l  Sala (vid Jakobsberg). Det finns många som inte kan och  orkar  ta sig dit, och jag har hort flera som skulle

vilja ha en_ vid Dalhem. Jag tror även att det blir mer vuxna i rörelse  l  området.

Staketet kan inte vara någon större kostnad, och jag kan ta åt mig att klippa ytan om det skulle bli for dyrt med skötseln av ytan.

Jag medger att mitt namn får publlceras på kommunens hemsida tlllsammans med mitt förslag

Ja

Hantering av personuppgifter Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppglfterna först när den ifyllda blanketten tagits

emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur

personuppgifterna behandlas” l  ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Underskrift

Datum och underskrift

it!/m %% %%;

Sida  1  av 1

Löpnummer 70 949


