
Interpellation angående överenskommelse mellan Sala Kommun och Landstinget 
Västmanland 

Under tidig höst 2011 ingick Sala Kommun och Landstinget Västmanland en 

överenskommelse angående utveckling av sjukhusområdet i Sala. Bakgrunden till 

överenskommelsen var att sjukhus området är i behov av nya installationer samtidigt 

som Sala Kommun under perioden då överenskommelsen slöts planerade att bygga ett 

kulturhus vid området l. Det senare kommenterades även i ett motionssvar till en av 

sjukvårdspartiets motioner får förra mandatperioden. I svaret framställdes kommunens 

enda intressen i området var att överta gamla lasaretts matsalen i syfte att kunna 

uppföra ett kulturhus vid Ekebydammar samt att byggnation var nära förestående2. 

Efter en förstudieprocess och efter det att, Framtid Sala upplöstes så kom även iden om 

ett kulturhus i Sala avta. Vid Kommunstyrelsen sammanträdde den 10 januari 2013 

beslutades det att upplösa tidigare styrgrupp för kulturhuset samt att låta 

Kommunstyrelsens Ledningsutskott över ta det fortsatta arbetet3. Dock kvarstår 

fortfarande överenskommelsen med Landstinget Västmanland och Sala Kommun. 

Därför vill jag till Per-Olov Rapp fråga hur han i egenskap av Ordförande för 

Kommunstyrelsen avser att gå vidare i överenskommelsen samt vad han anser är Sala 

Kommuns angelägenheter i lasarettsområdet inom ramen för överenskommelsen med 

Landstinget Västmanland. 

Andreas Weiborn (M) 

Sala 2013-01-16 

l Sala Kommun DNR 2011/152 Aktbilaga 6 
z DNR LTV 100794 
3 Sala Kommun DNR 2011/14 
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För närvarande är bottenvåningen på Kaplanen en träffpunkt fOr äldre i Sala. 
Hyran har hittills bekostats av vård och omsorgsnämnden. Emellertid har nämnden av 
ekonomiska skäl tvingats säga upp hyresavtalet med Sa1abostäder. Behovet av en 
centralt belägen träffpunkt för de som dagligen besöker Kaplanen kvarstår dock. 

Jag anser att det är viktigt att erbjuda möjlighet till socialt umgänge och aktiviteter till 
de äldre som är vid god vigör och kan tillgodogöra sig det. Detta för att förebygga 
ohälsa 
Ensamhet och isolering däremot kan i förlängningen leda till både psykisk och fysisk 
ohälsa, med ökade vårdkostnader som följd. 

Min fråga är om det ftnns någon annan aktör än vård och omsorgsnämnden som kan 
bekosta hyran för Kaplanens bottenvåning så att den fortsättningsvis kan få vara den 
omtyckta och viktiga träffpunkt som den är i dagsläget. 

Det vore synd att kasta ut barnet med badvattnet. 

c::?~, O#M,JP~~iftr 
Anna-Lena SvedjemanElfving MP. 



Virve Svedlund 

Från: SAlA KOMMUN · 
Skickat: 

Viktor Karvinge <viktormannen@hotmail.com> 
den 18 december 2012 12:32 Kommunstyrelsens förvaltning 

Till: 
Ämne: 

Virve Svedlund 
FW: Angående maten i Sala kommun Ink. 2012 -!2- J 8 

Hej Virvel 
En bekant till mig vill lämna ett medborgarförslag och skickade det till mig. 
Kan jag vidarebefordra det till dig sil här sil det kommer in i rätt ordning i hennes namn? 
Vänlig hälsning// Viktor Kärvinge (KS) 

Subject: Re: Angående maten i Sala kommun 
From:~'" .- , 
Date: Sat, 15 Dec 201' ·o:35:06 +0100 
To: , com 

Medborgarförslag angående maten i Sala kommun. 

Det har kommit mig tillkänna att Kostenheten i kommunen serverar kyckling frän Brasilien, 
pannkakor frän Polen, ägg frän Finland och kött frän Belgien. 
Dä känns det orimligt att Sala vill kallas för Eko-Kommun. 

Det pratas om sockerpolicy, men detta borde rimligtvis beaktas som ett mycket större problem. 
Hur mänga föräldrar vet om att maten barnen serveras i skolan/förskolan har rest runt halva jorden? 

Det finns flera kommuner som serverar närproducerad mat till skolor, förskolor och äldreomsorg. 
Bland annat Strängnäs kommun gör detta. 

Därför borde det vara möjligt för Sala kommun att ocksil servera närproducerad mat. 

Ett rimligt alternativ skulle tex vara att servera mindre kött, men bra kött. 
Varför inte servera kött tvä dagar i veckan, fisk en dag och vegetariskt tvä dagar? 
Sedan skulle det främja barnens matkultur och kommunens omkostnader om det serverades en 
maträtt. 

Idag är det otroligt mycket mat som slängs ute pil skolorna, dä talar vi inte om att barnen inte äter 
upp, utan att det slängs ifrån köken. 
Flera skolor jobbar dessutom med miljöprojekt, där detta har uppmärksammats och påpekats. 

Om rävarorna är bra ges kockarna i kommunen möjlighet att servera god, näringsrik mat och det 
skulle säkerligen slängas betydligt mindre mat. 
Pil sil vis skulle kostnaderna bli ungefär desamma. 

Jag föreslär därför: 

-Att Sala kommun ser över hur Strängnäs kommun arbetar med detta. 

-Att Sala kommun tar kontakt med tex "Gröna hagars kött" och andra lokala näringsidkare som producerar rävaror i 
kommunen för att fä kostnadsförslag. 

-Att Sala kommun utreder inköp av rävaror till kostenheten, samt att man ser över hur mycket som faktiskt slängs 
bort. 

l 



-Att Sala kommun gör en undersökning bland kommunens föräldrar, där man berättar varifrän maten idag kommer 
och om det finns intresse för närproducerat alternativ. 

/ Sarah Svensson, förälder i Sala kommun 
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Ink. 2012 -12- 2 O Medborgarförslag 
Datum: 2012-12-17 

Förbättra tillgänglighetsarbetet i Sala kommun 

Sid 1(1) 

På sista mötet den 17 december 2012, fick kommunfullmäktige en åhörare som var rullstolsburen. Då det inte 
fanns någon som helst organisation eller policy för hur det ska gå till när någon rullstolsburen ska delta på 
våra demokratiska möten var det ganska uppenbart att den plan och policy som finns i kommunen idag inte 
efterlevs eller behöver förbättras. Enligt den tillgänglighetsplan som finns ska det framgå tydligt i bokslut att 
kommunen ska göra uppföljning på allt tillgänglighetsarbete i kommunen, men under den tid som vi varit 
aktiva har detta aldrig redovisats mer än en rad i tekniska nämndens driftsbudget. 

Vi anser att tillgänglighet för alla inte bara är bra för de som är rullstolsburna, blinda eller döva, det gäller oss 
alla. Alla får mer eller mindre sämre syn/hörsel och möjligheter att ta sig fram ju äldre vi blir. Det är därför 
viktigt att vi får alla att tänka på detta ur ett vidare perspektiv. Det främjar inte bara medborgarna i sig utan 
också möjligheten för våra privata fastighetsägare, handelsföretag och turismföretag då vår stad blir mer 
tillgänglig för fler personer. Vi vill därför att planen som idag finns revideras och att vi lägger fram tydligare 
policy och förslag på direktiv hur tjänstemännen inom kommunen ska arbeta i frågan. Vi vill också att vi följer 
upp arbetet med tillgänglighet i strategisk plan och budget samt framför allt i bokslut för att arbetet ska 
standardiseras och bli en daglig fråga i tjänstemannens vardag. 

Vi föreslår därför att: 
Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen: 

Att revidera Tillgänglighetsplanen i Sala och tydliggör hur mycket medel som behövs inom kommunen för att 
förbättra tillgängligheten för våra medborgare på offentliga platser. Samt att vi upprättar en ekonomisk 
investeringsplan för hur det ska gå till. 

Att tillgänglighetsarbetet utifrån planen redovisas i strategisk plan och budgetprocessen samt i bokslut och att 
detta även lyfts fram som marknadsföring mot dessa grupper efter genomförda åtgärder. För att fler ska välja 
att åka till sala där det i framtiden kan vara bra tillgänglighet istället för en kommun som inte satsat på 
tillgänglighet. 

Att FöretagarCentrum tillsammans med kommunen sätter igång ett samarbete med de lokala 
fastighetsägarna och söker stöd till projektet från ESF eller andra instanser för att uppmärksamma det lokala 
aktörerna och kommunens tjänstemän på att tillgänglighet ökar handel och efterfrågan och att vi politiker 
anser att det är en viktig fråga. 

Att Sala kommun i samråd med Handikapp rådet sätter ihop en styrgrupp för Salas utveckling tillsammans 
med tekniska kontoret och samhällsbyggnadskontoret där de tillsammans pekar ut vad som krävs vid 
vidareutveckling av Salas gator och mötesplatser så att vi bygger rätt från början. Det kan ske redan vi 
ritningsstadiet 

Att Sala kommun anordnar trygghetsvandringar tillsammans med olika intressegrupper där de använder Sala 
Appen för att ta kort och redovisa de delar av staden som behöver åtgärdas för att personer ska känna sig 
trygga i Sala. Det kan vara en handikapprådsgrupp, en kvinnogrupp och en ungdomsgrupp t ex. 

Hanna Westman, Salas Bästa Ake Magnusson, sätrabrunn 
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CENTERPARTIET 

Motion angående omprioritering av snöröjningen i Sala kommun 

Normalt snöröjs fOrst större vägar och sedan allt mindre och mindre vägar och gator och 
sist av allt röjs gång- och cykelvägar. Men det är svårare att gå eller cykla genom tio 
centimeter snö än att köra bil. För att inte tala om att ta sig fram med rullstol, rollatoreller 
barnvagn. 

Att göra tvärtom- alltså att först ploga gångvägar, cykelvägar och busshållplatser före 
större bilvägar har prövats med framgång i Karlskoga. Där prioriteras även dagis och 
fOrskolor, eftersom många kör dit innan man åker till jobbet. Efter det kommer större 
arbetsplatser, skolor och viktiga stråk genom staden. För Sala bör sannolikt även 
snöröjning av Resecentrum för tåg och buss ligga högt i prioritering. Det här gäller alltså 
kommunens vägar, gator och ytor- inte Trafikverkets vägar till och från Sala. 

Det fums mycket att vinna på att satsa på vinterväghållning för fotgängare. Tre gånger 
fler fotgängare skadas i halkolyckor än bilister. Kostnaden för vård och produktions
bortfall är fYra gånger högre än kostnaden för vinterväghållning. Denna prioritering av 
snöröjningen gynnar framkomligheten för alla och det sammanlagda arbetet och 
kostnaden för snöröjning är densanuna. 

Jag yrkar att Sala kommun snabbutreder hur en omprioritering av snöröjningen i Sala 
skulle kunna genomföras och om den visar sig ha övervägande positiva effekter
genomför omprioriteringen. 
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Motion angående trafiklösning vid Dammgatan och Lasarettsgatan 

Sedan tidigare råder det problem vid Dammgatan vad det avser trafik for bilfordon. 
När det blir mycket snö så blir den skarpa kurvan farlig for mötande bilister och under den större 
renoveringen av Sala bostäders fastighetsbestånd vid stamparen så har trafiksituationen varit direkt 
hämmande for de boende och ekonomiskt sett skadlig fcir verksamhetsidkaren vid Torino pizzeria 
då Dammgatan är enda vägen in till och ut från området. 

När jag diskuterat med boende i området och med verksamhetsidkaren vid Torino pizzeria så har det 
kommit fram ideer om att komma till rätta med problemet genom att tillåta och anpassa vägsnutten 
mellan Dammgatan och Lasaretts gatan, som är ungefår 35meter lång, for biltrafik och där tillåta 
antingen dubbel- eller enkelriktad trafik. Jag tror dessutom att verksamhetsidkaren skulle gynnas av 
att man kan få en bättre och säkrare trafiksituation framfor pizzerian. 

Eftersom Dammgatan inte kan beteckuas som en genväg till Väsbygatan samt idag är forsedd med 
många farthinder så torde inte säkerheten påverkas negativt om bilarna kan fortsätta köra ut på 
Lasaretts gatan. 

J ag fcireslär därfor Kommunfullmäktige 
Ak:rU/;LLT 

l} 

V,A6AVSiJ rTT 

att i enlighet med motionens intentioner besluta att Sala kommtm tillsammans med berörda 
sakägare tillser att en biltraflkforbindelse upprättas mellan Dammgatan och Lasarettsgatan. 
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I SALA 
KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2012-12~12 

Namn: Susanne Prokop 

Gatuadr, 

Postnummer, ort: 

Telefon: 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
73325Sala 

Förslagets rubrik: Flytta polismuseet till polishuset Rådhusg. 15 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

2010-09·09 

2012 -12- 1 2 

Som kommunarkivarie lär jag ofta fårfrågan om salaligan från hela Sverige och intresset har ökat 
jag hörde att man stängt polismuseet vid Sala Silvergruva och att det finns funderingar att flytta det. 
Eftersom det gamla polishuset finns kvar på Rådhusgatan 15, där Sigvard Nilsson (Thurneman) satt i häkte, tycker jag 
att det skulle passa som polismuseum. Kanske skulle man kunna utöka utställningen med fler bilder. 
Sven Norling har bilder och filmer från den tiden i sin samling. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box304 
73325Sala 

underskrift: --td.J.:,..Jc,;,.ul\t4A...l<:l!l.;.;VI-~3""-· _· ..L.!..I'1l::....:.:Kq::::.· -#L-------

Besöksadress; Stora Torget l 
Växel·. 0224-550 00 
Fax: 0224-188 so 
kommun,info@sala.se 
www.sala.se 

Vltve SVedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-551 03 


