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Motion om monument vid  rådhuset  av Sala  stads  grundare 01 €  Ffa. ?)  [

Den 15/04 1624  gavs  Sala Stad stadsprivilegier av dåvarande Konung Gustav II Adolf, något som gav

Sala möjlighet att bedriva handel Och därigenom växa som stad. Utan denna möjlighet hade inte vår

stad haft samma förutsättning att växa finansiellt och på sikt blivit den staden och tillika kommun

den är idag.

Vii Sverigedemokraterna Sala menar att vår stads grundare, Gu$tav II Adolf förtjänar att hedras med

ett monument då dessa privilegier har varit av sådan betydelse för vår ort.

Med ovanstående rkar vi i Sveri edemokraterna:

-  Att en utredning tillsätts för att se över möjligheter att uppföra ett monument i anslutning

_, till rådhuset
-  Att se över möjlighet att använda idag befintlig byst av Gustav II Adolf och endast

komplettera med piedestal, i anslutning till rådhuset

För Sverigedemokraterna Sala

Magn s Edman, gruppledare (SD)

MWg/'
Joel Liljekvist  (SD)

 

21/10—18



SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning

Ink. 2018 -m= 39

MYM Wk/m‘wm "'E'z'omzzs‘ Ha
yvig/tear WWW:

Aklbllaga

 

Motion om av iftsfri kulturskola för barn och un a

Sala kulturskola är en väl  fungerande, omtyckt och uppskattad institution. För &amförallt alla de

barn och  unga  som  Vill  utveckla sin kreativa sida kan dessa ansöka om att få tillträde till en plats på

skolan. Kulturskolan har ett brett utbud av kurser och kreativa yttringar och det finns något för alla.

För oss Sverigedemokrater är kultur en viktig del i människors liv. Kulturen binder oss samman,
främjar kreativitet och nytänkande samt befäster traditioner. Kulturen berikar oss och skapar även

framtida möjligheter för såväl turism som andra näringsverksamheter.

Vi anser att möjligheten att utvecklas kreativt och kulturellt ska finnas tillgänglig för alla barn och

unga som vill. Idag har den kommunala kulturskolan en terminsavgift samt en avgift för att hyra

exempelvis instrument. Genom en avgiftsfri kulturskola för barn och unga får alla familjer chansen

att låta sina barn utöva kreativa yttringar, oavsett ekonomisk förutsättning.

Med ovanstående kar Sveri edemokratema Sala:

— att kommunen omgående ser över möjligheten om att göra terminsavgiften på kommunala

kulturskolan avgiftsfri för barn och unga upp till 18 år
—  att kommunen omgående ser över möjlighet att ändra hyra på instrument till

depositionsavgift som återfås vid inlämning efter avslutad utbildning

För Sverigedemokraterna Sala

%7” 50%;
Mag? s Edman gruppledare (SD)

Joel Liljekvist  (SD)

22/1  0—1 8



SALA Katja/sma
ommunstyrelsen's förvaltning

Ink. Zäiä till” i3

Dlarlenr ' mAkibilaga »  '

dtf  (57718

' .t  E f n a

 

Interpellation
Sala kommuns webb-. lats www.sala.se  -

Väckes av Per- Olov Rapp (S)

'  . Till kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo

Sala kommuns hemsida är tråkig/trist, oöverskådlig och icke användarvänlig. Den

bygger  1  hög grad på interna förvaltningsstrukturer VIlket gör det svårt för

medbOrgarna att hitta releVant informatiOn på den på ett enkelt oCh lattlllgangllgt

sätt. » . , -  . . ,

Ett arbete att förbättra hemsidan påbörjades redan under det somaldemokratlska . . .

styret  2011- 2014.1  juli 2016 lanserade kommunen stolt en ny hemsida. Den blev  _

'  .  1 inte bättre! Tvärtom. Mycket sämre! Nu tvingades och tvingas man bläddra 1 5
invecklade menyer för att hitta det man söker. Många fortsatte använda den gamla

hemsidan, men på nya adressen www sala sala. se så länge den Var. tillgänglig'

Frågor har Ställts och kritik har framförts  1  kommunstyrelsen ett flertal tillfällen de  -

senaste två" aren utan att något har hänt. Hemsidan har fortfarande en Stereotypisk .

och SvårnaVigerbar form.— icke sökarvänlig. ' '

'  Helt lyckat har det heller inte Varit att lägga öVer ansVaret för 1nformat10nsmnehallet

på nya hemsidan på reSpektive verksamhet. Ofullständiga och/eller. felaktiga

uppgifter förekommer. Ibland saknas eller låter uppdateringar Vänta på sig i

månader. _

Det finns kommuner med berömvärda sajter;  2018  har Täby, Enköping, Helsingborg

Kalmar och Örebro lyfts fram som goda föredömene kommunerna har sajter som är

lätta att förstå och lätta att hitta 1. — - , . - - -

. Med anledning av oVanstående undrar Jag:

1) När kan Vi förvänta oss att få en hemsida som har en snygg design, har ett

, enkelt och lättillgängligt sök, är medborgarvänlig?

2) Var tycker kommunstyrelsens ordförande ansvaret för informationen på »

hemsidan skall ligga?
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, r—Olov Rapp (S) —
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Fråga. Kommunfullrnäktige 2013-11-26. '

Tillkommunstyrelsens Ordförande Anders Wigelsbo

'  1",21'juni 2016 inkom Söcialdemokraterna med en motion om   f

. tillskapande av Landsbygdsutvecklare Det har nu  gått 29 månader  . *

.utan att den ik_ommit_.upp till  behandling l.kommunfullmaktlge .

Fråga: När kommer motionen om landsbygdsutvecklare att '

behandlas" l kommunfullmaktlge? '

M'  *  P' r—OlovRappj-ri .  
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Fråga. Kommunfullmaktlge 2018- 11— 26

Till kommunstyrelsens ordförande Anders W'igelsbo .

'  2018— 02- 19 inkom 'till kommunen en socialdemokratisk motion om

'att' inrätta ett konstråd" l  'Sala kommun. Enligt redovisning" I '

'Kommunfullmaktlge den 29 Oktober 2018 har ännu efter 8 manade'r

mötiönen INTE kommit upp till Ks för behandling trots att yttrande

 . avgivits. Det är angeläget 'att få besked  l  frågan eftersom kommunen

(antagit en könstpolicy Och ku'ItUr- och fritidsnämnden en

handlingsplan för konst." ' '

,FrégazvNéf kommer motionen att behandlas i Ks?

' '  %%?%


