
~moderaterna 
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 området1. 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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Svar på interpellation angående överenskommelse mellan Sala 
kommun och Landstinget Västmanland 

Andreas Weiborn (M) ställer i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
hur jag avser att gå vidare i överenskommelsen med Landstinget Västmanland 
angående utveckling av sjukhusområdet i Sala. Frågan är föranledd av att iden om 
ett kulturhus i området avtagit sedan nya beslut i den frågan tagits av 
kommunstyrelsen. 

Syftet med överenskommelsen är att se på möjligheterna att utveckla 
lasarettsområdet utifrån ett helhetsperspektiv och bästa möjliga samhällsnytta, inte 
enbart kopplat till frågan om ett nytt kulturhus i området. Området är centralt i Sala 
och ligger nära stationen. Omgivningarna är vackra med den grävda kanalen och har 
även koppling till Salas gruvtradition. 

Sala kommun avser att fortsätta dialogen med Landstinget Västmanaland i den anda 
och mening att utvecklingen av sjukhusområdet är av vitala intressen för 
innevånarna i Sala kommun genom de rika möjligheter som finns att kunna erbjuda 
mark och byggnader /lokaler för såväl hälso- och sjukvård som annan kommunal 
verksamhet eller till gagn och nytta för Salaborna. 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

l (l ) 
2013-02-14 
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Interpellation 

Medinflytande för pensionärer och funktionshindrade 

När den nya organisationen startade skapades fullmäktigeberedningar vars 
uppgift beskrevs enligt följande: Målet med den nya organisationen är att den 
politiska styrningen ska bli tydligare och att fokus läggs på kvalitetsarbete, 
medborgardialoger och långsiktiga strategier för ökad inflyttning och utveckling 
av kommunen. 
Jag trodde att beredningarna första uppgift var att prova nya former för 
demokrati och att skapa mötesplatser där alla kan diskutera frågor som rör den 
kommunala verksamheten. Ingen fråga är för stor eller för liten, huvudsaken är 
att lyfta fram engagemanget. 

Det tidigare kommunala pensionärsrådet och handikapprådet var organ för 
överläggning, samråd och information mellan kommunen och organisationerna. 
Brukarorganisationerna bevakar att viktiga frågor för brukare av kommunala 
tjänster beaktas i styrelse, nänmder, förvaltningar och att pensionärers 
sakkunskap och erfarenhet förmedlas till kommunen. Råden var också forum för 
att stödja opinionsbildning och kunskapsspridning. 

Med anledning av de oklarheter som råder önskar jag svar på följande frågor av 
kommunalrådet. 
- Redovisning av fullmäktiges medborgaraktiviteter sedan starten av ny politisk 
organisation. 
- Hur skall kontakten med ovan redovisade medborgargrupper upprätthållas? 
- När kan vi förvänta oss att arbetet startar? 

~~\ \\jnl . . , -iQ~\ i ~,cv-c-
PeterMolin 
Nya Moderatema 
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MOTION ANGAENDE STADSODLING l SALA 

Med miljöperspektiv på framtiden kommer våra städer att förtätas och stadsodlingar 
kommer att ingå i vår omställning till ett lågenergisamhälle, vilket innebär en säkrare 
livsmedelsproduktion. 
Dagens livsmedelsproduktion har ingen framtid pga transporter över hela jordklotet 
Tomaterna kommer från Spanien. Lök från Australien. Äpplen från Chile. Paprikor från 
Spanien. 
Vi behöver sålunda tänka om hur och var vi producerar vår mat och vi tvingas minska vårt 
oljeberoende. 

l åtskilliga städer i Sverige har man bö~at tillåta och uppmuntra medborgares egna initiativ 
till odling innanför stadsgränserna. På vissa platser har man i vissa kommuner erbjudit 
pallkragar och jord samt bistått med analys av jord och goda råd till odlarna. Här i Sala 
skulle man kunna tänka sig ett samarbete med de handelsträdgårdar som finns. 

stadsodling handlar inte bara om att producera grönsaker, rotsaker med mera. Det 
handlar om vila, samvaro, stärka band mellan medborgarna och inte minst om att olika 
kulturer kan mötas och lära av varandra. Forskning har dessutom visat att människors 
hälsa förbättras genom odling. 

Till skillnad från att äga kolonilotter handlar stadsodling om möjligheter för alla att odla och 
att skörda. stadsodlingar startade som en gerillarörelse på olika platser i världen och 
kallades också gerillaodling. Människor tog saken i egna händer och började odla utan 
markägares tillstånd, odlingar som andra medborgare fick använda sig av och med tiden 
har det blivit en urban rörelse som nu fått sitt fäste även i Sverige. Malmö har nog kommit 
längst. Man odlar t.ex på tak och på jordplättar som inte används. 
Det finns dessutom en mängd grönsaker och rotsaker och kryddor som lämpar sig för 
stadsodlingar. 
Vid planering av nya bostadsområden bör man helst planera för odlingsaktiviteter. 

Jag yrkar på: 

- att Sala kommun undersöker möjligheterna för Stadsodling. 

M~~rman 

~~------------------------------------
Miljöpartiet de gröna i Sala 29.01.2013 

miljöpartiet de gröna 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2013-02-()6 

Namn: Ann-christin salamonsson 

Gatuadress: Örlinge Hagalund 130 

Postnummer, ort: 733 99 Möklinta 

Telefon: 076-8310016 

Kommunfullmäktige 
Salakommun 
Stora Torget l 
733 25Sala 

Förslagets rubrik: Skyltning till järnvägs/buss-stationen i Sala 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

201(}-09-{)9 

BtANKffi: MEDBORGARFÖRStAG 

SALA KOMMUN . 
Kommunstyrelsens förvanning 

Ink. 2013 -02- O 8 
Aktbilaga l 

jag flyttade till kommunen 1992. Sen dess har trafikleder byggts om, ny skyltoing kommit upp men jag saknar 
fortfarande skyltar mot vår buss och järnvägsstation. 

jag tycker stationen är sä viktig för staden. Mängder av människor passerar där varje dag. Den är ett av naven i Sala. Att 
skylta mot stationen är att visa att den är en viktig plats. 

Vare sigman kommer med bil från öster, söder eller norr kan man inte upptäcka stationen. 

Därför behövs skyltoing. 

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 hem sida. 

SALAKOMMUN 
Kommunfultmäktige 

Box 304 

733 25 sala 

Underskrift: 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Vll"lle Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.sved!und@sa!a.se 

Direkt: 0224-55103 
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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 området1. 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 

1 Sala Kommun DNR 2011/152 Aktbilaga 6 
2 DNR LTV 100794 
3 Sala Kommun DNR 2011/14 

SALAKOM UN . 
Komm"nstvrelsens ftlrvaltnlng 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Interpellation 

Medinflytande för pensionärer och funktionshindrade 

När den nya organisationen startade skapades fullmäktigeberedningar vars 
uppgift beskrevs enligt följande: Målet med den nya organisationen är att den 
politiska styrningen ska bli tydligare och att fokus läggs på kvalitetsarbete, 
medborgardialoger och långsiktiga strategier för ökad inflyttning och utveckling 
av kommunen. 
Jag trodde att beredningarna första uppgift var att prova nya former för 
demokrati och att skapa mötesplatser där alla kan diskutera frågor som rör den 
kommunala verksamheten. Ingen fråga är för stor eller för liten, huvudsaken är 
att lyfta fram engagemanget. 

Det tidigare kommunala pensionärsrådet och handikapprådet var organ för 
överläggning, samråd och information mellan kommunen och organisationerna. 
Brukarorganisationerna bevakar att viktiga frågor för brukare av kommunala 
ijänster beaktas i styrelse, nämnder, förvaltningar och att pensionärers 
sakkunskap och erfarenhet förmedlas till kommunen. Råden var också forum för 
att stödja opinionsbildning och kunskapsspridning. 

Med anledning av de oklarheter som råder önskar jag svar på följande frågor av 
kommunalrådet. 
- Redovisning av fullmäktiges medborgaraktiviteter sedan starten av ny politisk 
organisation. 
- Hur skall kontakten med ovan redovisade medborgargrupper upprätthållas? 
- När kan vi förvänta oss att arbetet startar? 

ra: ~\ . 
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PeterMolin 
Nya Moderaterna 
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Motion om praktik för de högskoleförberedandeprogrammen på Salas gymnasieskolor 

De studenter på gymnasialnivå som studerar ett yrkesförberedandeprogram erbjuds idag möjlighet till 
en yrkesinriktad praktikperiod. Exempelvis de elever som läser till el-installatörer genomför i regel sin 
praktik på en el-firma med en verksamhet som utbildningen avser. Detta är ett uppskattat avbrott från 
studierna för de studerande på dessa program. Samt är det en unik och god möjlighet att kunna knyta 
viktiga kontakter med presumtiva arbetsgivare efter avslutad utbildning och erlagd examen inom 
utbildningens ämnesområde. Om inte ger det studenten en möjlighet att praktiskt testa på vad 
utbildningen kan leda till samt ger det studenten perspektiv på tillvaron. Dock är detta något som 
endast erbjuds till de yrkesförberedande programmen inom den kommunala gymnasieskolan. De 
högskoleförberedande programmen borde erbjuda samma unika möjlighet med praktik i sin utbildning 
som de yrkesförberedande. Möjligtvis inte i samma omfattning som de yrkesförberedande 
programmen. Det för att studerande inom samhällsvetenskap, natur och tekniskt m f skall kunna få 
möjlighet att praktiskt kunna testa på och känna vad deras utbildning kan leda till samt få ett 
perspektiv på arbetsmarknaden efter avslutad gymnasial eller högskoleutbildning. 

Praktiken bör kunna låta studenter praktisera på företag, myndigheter och på akademiska intuitioner. 
Ett exempel här i Sala så erbjuder idag ABB industrigymnasium praktik till sina studenter som studerar 
på skolan 1. Även andra kommuner erbjuder praktik i utbildningen till sina studenter som läser ett 
högskoleförberedandeprogram. Ett exempel ar Hudiksvall kommun2

. Det är viktigt att våra 
gymnasiestudenter ges möjlighet till att kunna få en uppfattning om vad utbildningen på ett 
högskoleförberedande program kan leda till samt att de får perspektiv på sin tillvaro. 

Med anledning av ovanstående hemställer undertecknad att kommunfullmäktige beslutar att: 
Att uppdra åt skolförvaltningen att utreda förutsättningarna & möjligheterna för att införa praktik på 
högskoleförberedandeprogrammen. 
Att därefter presentera beslutsunderlag för införande av praktik på de 
högskoleförberedandeprogrammen. 

l http:/ jwww.abbindustrigymnasium.sejom-abb-industrigymnasium/sa-har-jobbar
vijapu 
z http:/ jwww.hudiksvall.se/Ung-i-Hudiksvall/Jobb/yrkesorienterad-praktik-yo/ 
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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. 
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