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Missiv  gällande lokalförsörjning/lokalplaneringsprogram

Sala  kommun  behöver utveckla sin  strategi  gällande lokalresursbehov och därefter

arbeta fram en lokalförsörjningsplan.

Lokalresursplan /lokalförsörjningsp1anen skall beskriva hur utveckling och

modernisering inom fastigheter och verksamheter kan möta framtidens behov på

ett gynnsamt sätt för Sala kommun. Underlaget i planerna skall beskriva hur

framtidens lokaler skall nyttjas på ett hållbart tillvägagångssätt. Ur verksamhetens

perspektiv (samtliga berörda), ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett

miljöanpassat perspektiv.

Vi behöver en lokalförsörjningsprocess som är integrerad med kommunens

budgetprocess och investeringsplan. Vi behöver bidra till att skapa en helhetsbild

gällande verksamhet, lokalutnyttjande och över kommande investeringar i Sala

kommun.

Vi vill utveckla processer, skapa riktlinjer för planer, underlag och beslut. Där Vårt

sätt att jobba med lokalplanering skall ge positiva effekter i verksamheterna.

Förslag till beslut

Att Kommunstyrelsens ledningsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att

ta fram en Lokalresursplan och Lokalförsörjningsplan. För att utreda möjligheter till

att skapa en strategisk och hållbar lösning gällande kommunala fastigheter.

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Jimmy Haaga

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon:  0224-74  70 00 Lokalstrateg

Box 304 Fax: 0224-188 50 Samhällsbyggnadskontoret

733 25 Sala kommun.info@sala.se jimmy.haaga@sala.se

www.sala.se Direkt:  0224-74  74 09  
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Barnchecklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter

ÄRENDE
lokalförsörjning/lokalplaneringsprogram

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller  i  framtiden?
På vilket sätt?/ Varför inte?

Se över behovet av nya platser inom barn och ungdomverksamheter. Utformning av

nya lokaler som bjuder in till utveckling och modernisering. Finansiering som skall

förhoppningsvis ge mer pengar till att lägga inom verksamheterna.

VlD LA SKA DENNA  BARNKONSEKVENSANALYS  FYLLAS  I

1.

Z.

3.

4.

lnnebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i JA lE
främsta rummet?

På vilket sätt?  /  Varför inte?

Vi vill utveckla och förbättra deras möjligheter till bättre lokaler och bättre

vistelse under sin verksamhetstid, skapa trygghet och utveckling. Ur ett

samhällsperspektiv vill vi påverka ett hållbart Sala iframtiden med dagens

beslut vi tar idag.

Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? JA lE

På vilket sätt? / Varför in te?

Kan vi få ner kostnader inom vissa områden som rör fastighet, drift, och göra

kloka investeringar. Så vill man kunna få pengar över till personal, inventarie,

studiemedel. Som i sin tur ge elever och personal möjligheter till att utveckla

sin verksamhet och skapa trygghet för barn och ungdomar. "jag blir sedd, jag

har rätt förutsättnignar, jag utvecklas, jag kan känna mig trygg"

lnnebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor JA K4
beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt ursprung,

hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning?

På vilket sätt?  /  Varför inte?

Vi vill arbeta och utveckla samtliga kommunala fastigheter och verksamheter

för  barn  och ungdomar.Där ingår ALLA.

Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? JA Cl

På vilket sätt?  /  Varför inte?

Tanken är att barn och elevers röst skall ingå.

Övrigt som bör tas hänsyn till

NEJ l:l

NEJ [:I

NEJ [l

NEJ [XI
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Checklista för landsbygdssäkring av  beslut.

ÄRENDE
lokalförsörjning/lokalplaneringsprogram

Bedömer  ni att  beslutet  kommer  innebära särskilda  konsekvenser för

landsbygden, nu eller  i  framtiden?

IA E NE] [:l

VID IA —HUR BEDÖMER NI ATT  BESLUTET PÅVERKAR:
1.

2.

3.

att det  blir  lättare eller svårare att bo på landsbygden?

Isåfall, på  vilket  sätt?

Vi kommer se över möjligheten till att  t.e.x.  äldre ska fortsätta kunna bo kvar på landsbygden om

man vill. Hur kommer demografin se ut framöver, vilka nyckeltal ger en rättvis bild av utvecklingen

på landsbygden, hur skall vi kunna utveckla fastigheter och lokaler på landsbygden för att det skall

vara attraktivt och tillfredställande i framtiden? Utveckling på landsbygden är viktig för Sala

kommun, något vi som kommun måste fortsätta vara delaktig i och ge rätt förutsättningar för. Med

nya och förbättrade verksamheter (Ranstaskolan, Klockarbo förskola, Kila, daglig verksamhet bl.a.)

och enklare bussförbindelser på landsbygden, så är det en självklarthet att fortsätta stötta och

arbeta för landsbygden.

att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?

Isåfall, på vilket sätt?

Genom att se över behovet av verksamheter på landsbygden, kan det även finnas möjligheter till

flerjobb. Vart verksamheterna (vård och omsorg bl.a.) kommer ha sin utgångspunkt kommer inte

arbetet att va ra delaktig i dock.

att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?

Isåfall, på  vilket  sätt?

Öka. Med en förhoppning av fortsatt tillväxt och utveckling på landsbygden, kommer även fler

personer vara inblandade. Då behövs det service i större utsträckning.

 


