
Motion angående skyltning av vägar och gator i centrala 

Dagens skyltning av vägar, gator och kvarter i Salas centrala delar är undermålig. 
En uppdatering av narunskyltar bör därfor ses över. 
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Ett väl fungerande skyltsystem där vägar, gator och kvartersnarun, samt skyltning for olika 
institutioner, såsom sjukhus, järnvägsstation, busstation, bibliotek m.fl. bör komma till stånd 
så snart som möjligt. 

När utsocknes besöker Sala bör de på ett synbart och enkelt sätt kunna navigera runt i vår stad 
utan stora stadskartor. Naturligtvis bör tillgång till sådana finnas i butiker och vid 
informationsplatser runt om i staden. 

Gruvan tar sin beskärda del av turister men Sala har så mycket mer att bjuda på. 
Alla vill vi ha fler som gästar Sala, ja inte bara staden utan även dess onmejd, och som en del 
i detta måste vi skylta bättre for att alla skall hitta runt i Kommunen. 

Vi Sverigedemokrater vill 

Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till Tekniska kontoret att se över skyltning som ger 
möjlighet till ett forbättrat sätt, att navigera, i forsta hand i Sala stad. 

Ransta 2013-03-01 

Bo Lindholm SD Sala 
0732-671013 

c;z~~ 
Ragge la~o /.1 
0702-1 o 1361 
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Motion om Sala Kommuns föreningsengagemang 

Idag har Sala Kommun engagemang i flera föreningar med olika karaktärer och syften. Vilket 

bland annat yttrar sig genom att Kommunen har politiker valda som kommunrepresentanter i 

de llireningar som kommunen har engagemang i. Bland annat har Sala Kommun engagemang 

i dessa föreningar: vänortsföreningen Norden, vänortsföreningen, Sala- Vändra, Sala 

Hembygds- och Fornminnesllirening, Sala Heby ldeforum, Sala Folkets park, Måns O Is 

Sällskapet och Vänortsroreningen Sala- Pao. Vad som är en kommunal angelägenhet i en 

torening som inte kan karaktäriseras av att vara ett formellt nätverk av andra kommuner eller 

andra parter1
, är inte definierat. Likväl är inte Sala Kommuns angelägenhet i dessa föreningar 

som tidigare ovan har redogjorts ej definierade och preciserade. Därför anser vi att Sala 

Kommun bör undersöka och utvärdera kommunens angelägenheter i dessa samt försöka att 

minska sitt engagemang i dessa föreningar. Likväl bör Kommunen utreda andra former för 

hur det kommunala engagemanget i dessa föreningar skall yttra sig. 

Mot bakgrund av ovanstående hemställer vi att Sala Kommunfullmäktige beslutar att 

Att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen att utreda Sala Kommuns angelägenheter i de 
föreningar som är av icke formell närverkskaraktär som Sala Kommun har engagemang i 

Att uppdra åt Kommunstyrelsellirvaltningen att utreda och lämna förslag på hur Sala 
Kommun kan minska sitt engagemang i de föreningar av icke formell närverkskaraktär som 
Sala Kommun har engagemang i 

Att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen att utreda formerna ror att ersätta systemet med 
kommunrepresentanterna samt att lämna förslag på hur man kan ersätta 
kommunrepresentanterna med annan form av kommunal tillsyn. 

Andreas Weiborn (M) Michael PB Johansson (M) 

1 Med benämningen formellt nätverk aves följande definition: Sammanslutning i 
föreningsform med ett uttalat syfte bestående av en eller fler av följande aktörer: 
kommuner, landsting, myndigheter, departement eller andra statliga organisationer. I 
dessa nätverk kan även statliga eller privata företag ingå samt privata 
organisationer( exempelvis Företagarna) 
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CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Bekämpa ungdomsbrottsligheten genom tidiga och tydliga insatser mot 
unga som begår brott! 

Rikspolisstyrelsen har haft regeringens uppdrag att under 2011-2012 bedriva en 
pilotverksamhet med sociala insatsgrupper riktad mot unga som riskerar att bli 
kriminella. Socialstyrelsen har samtidigt haft i uppdrag att ta fram en vägledning 
och utveckla en riskbedömningsmanuaL 

Försöksverksamheten, som bedrivits i 12 kommuner i landet (stadsdelarna 
Gottsunda (Uppsala), Hyllie (Malmö), V. Hisingen (Gbg), Tensta (Sthlm) samt 
kommunerna Södertälje, Botkyrka, Karlskrona, Borlänge, Linköping, Örebro och 
Boden) och varit inriktad på unga i åldern 15-25 år, har gett ett gott resultat. 

Därför har Rikspolisstyrelsen nu i februari fått ett nytt regeringsuppdrag att 
fortsätta använda och utveckla arbetsmetoden sociala insatsgrupper. 
Sociala insatsgrupper bygger på förbättrad samverkan på lokal nivå. 
Huvudansvaret för arbetet inom de sociala insatsgrupperna vilar på 
socialtjänsten i den kommun där den unge bor och insatserna för den unge 
koordineras på individnivå. 

De sociala insatsgrupperna syftar till att hjälpa individer som riskerar att hamna i 
en kriminelllivsstil och att hjälpa unga att hoppa av från kriminella nätverk. 
Arbetet innebär att socialtjänsten tillsammans med polisen, övriga berörda 
myndigheter och frivilligorganisationer samarbetar och använder sin samlade 
kompetens fokuserat och uthålligt i arbetet med unga i riskzonen. Det kan 
handla om att stärka det sociala nätverket kring den unge, särskild yrkesträn i ng, 
arbete, fritidssysselsättning eller särskilt stöd i skolarbetet, allt för att motverka 
sociala problem och psykisk ohälsa. 

Redan idag samarbetar olika myndigheter kring unga som riskerar att hamna i en 
kriminell livsstil. Det som är skillnaden med arbetet i de sociala insatsgrupperna 
är att det sker strukturerat, i samverkan med många berörda aktörer och på 
individnivå utifrån ett samtycke från den enskilde till informationsutbyte. 

Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för lokalt arbete i syfte att motverka 
en kriminelllivsstil bland unga genom samverkan i sociala insatsgrupper. Likaså 
har Polisen informationsmaterial kring de sociala insatsgrupperna. Utvärdering 
från det projekt som bedrivits 2011-2012 finns också att ta del av. 



Sedan flera år tillbaka finns en Samverkansöverenskommelse om 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete tecknad mellan Sala kommun 
och Polismyndigheten i Västmanland. Att gå vidare med ett arbete kring sociala 
insatsgrupper är enligt vår uppfattning ett naturligt sätt att fördjupa samverkan. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera ett arbete med sociala 
insatsgrupper i ett samarbete mellan kommunen, polisen, frivilligorganisationer 
och övriga berörda myndigheter. 

Christer Eriksson ( C ) 



Motion om att digitalisera postlistan 

Varje dag inkommer flera olika handlingar till Sala Kommun. Dessa 

handlingar sammanställs varje dag i en postlista som skickas ut till 

befattningshavare i kommunen via e-brev. Med dagens tekniska 

utveckling och e-samhällets utbyggnad så skulle ett offentliggörande av 

listan kunna bidra till att stärka den enskilde medborgarens möjligheter 

att kunna följa vad som händer i kommunen eller förbättra möjligheterna 

till att söka information. Tills det att Sala Kommun har ett e-sökbart 

webb-baserat diariasystem så kan listan vara ett bra sätt för att bevaka 

vad som kommer in till kommunen. 

Med anledning av ovanstående hemställer undertecknad 

kommunfullmäktige att besluta 

Att postlistan skallläggas ut på Sala Kommuns webbplats 



Medborgarförsla(l bilagt mejl per 130417 

Ovisshet rörande cirkelverksamheten i Kaplanens lokaler 

Cirkelverksamheten som disponerar lokaler i Kaplanen engagerar hundratalet aktiva och många fler 
runt omkring. Den tillför väsentliga komponenter i den livskvalitet som vi alla värnar om. 
I samband med att äldreboendet på Kaplanen avvecklas kommer fastighetsägaren, den kommunägda 
allmännyttan salabostäder AB, att göra omdispositioner som även påverkar bottenvåningens lokaler, 
där cirkelverksamheten sedan många år bedrivits i symbios med matsal, reception och övrig 
verksamhet. Vl befarar att det efter äldreboendets avveckling knappast finns möjligheter att fortsätta 
med cirkelverksamheten på Kaplanen på ekonomiskt likvärda villkor. 
Inte desto mindre är vi ytterst angelägna om att Sala stad ser till att cirkelverksamheten som den idag 
bedrivs på Kaplanen får fortsatta likvärda förutsättningar. Det tusentalet pensionärer som stödjer detta 
är övertygade om att vår lilla stad kommer att respektera vår önskan om fortsatta aktiviteter och 
befrämjad livskvalitet. Har vi inte råd med det? 

För egen del godkänner jag att Sala stad lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt 
Personuppgiftslagen (1988:204) liksom att mitt ärende publiceras på stadens hemsida. 

Sala 2013-04-08 

Lars Öberg 
Dammgatan 3e 
73338 SALA 
0224-290 30 0763-14 88 79 
lars.oberg@sverige.nu 
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Fråga till demokratiberedningens ordförande 

Den 12 april2013 informerades jag om att demokratiberedningen i Sala Kommun har 

kallat till ett möte tisdagen den 14 maj 2013 med Sala Kommuns elevråd på 

högstide- och gymnasieskolorna för dialog om ungdomsråd. Efter att ha upprättat 

kontakt med beredningens ansvarige tjänsteman framkom det att inbjudan endast 

var avsedd för elevråden vid: Vallaskolan, Ekebyskolan, Kungsängsgymnasiet och 

Ösby naturbruksgymnasium. Vilket är elevråden vid de kommunalt drivna skolorna. 

Därmed har beredningen valt att exkludera elevrådet eller motsvarande 

studentorganisation på kommunens enda friskolan, ABB Industrigymnasium i Sala. 

Fullmäktiges beredningar skall enligt fullmäktigesarbetsordning arbeta utifrån ett 

medborgarperspektiv. Det är därför mycket anmärkningsvärt att beredningen så 

tydligt har valt att exkludera en del av målgruppen för vilka dialogen var avsedd för. 

Med anledning av ovanstående problematisering vill jag fråga 

demokratiberedningens ordförande herr Bengt Jansson (S): 

Om han i egenskap av ordförande för demokratiberedningen anser det vara 

demokratiskt att exkludera elevrådet eller motsvarande studentorganisation vid 

kommunens enda friskola, ABB industrigymnasium i dialogen om ungdomsråd? 

Andreas Weiborn (M) 

!lt~/t~' /rtl '/;v,n 



Motion 

Bakgrund 

Medellivslängden i Sverige har ökat med över 25 år de senaste l 00 åren och andelen äldre i 
vårt samhälle ökar. I och med att vi nu lever längre och kategorin "äldre" innehäller en stor 
mängd människor talar man idag om yngre-äldre som räknas från 65 till 80 år, och äldre-äldre 
mellan 80 och 90 år och de allra äldsta, från och med 90 år. I Sverige är omkring l 600 000 
personer 65 år och äldre. 

Genom forskning kan man konstatera att aktiviteter for äldre är relaterad till en bättre funktion 
och en minskad dödlighet. Att aktivera sig i ett flertal sociala och produktiva aktiviteter 
skapar en minskad nedgång av funktionsnivån. 
Det fanns även ett samband mellan aktiviteterna teater/musik/konst och en nedsatt 
funktionsnivå. 

Sala kommun har ett ansvar för bostadsplaneringen och aktiviteter för de äldre. När nya 
äldreboendet står klart under 2014 får kommunen en möjlighet att tillgodose olika behov av 
boendeformer och tillskapande av ett seniorcenter. 

Förslag 

Vi föreslår att fullmäktige beslutar att: 

Sala kommun rar ett uppdrag att i dialog med salabostäder planera den "framtida Kaplanen" 
med följande inriktning 

- Servicehuset Kaplanen omvandlas till trygghetsbostäder som upplåtes med hyresrätt. 

- Trygghetsbostäderna ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man får en 
funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel for forflyttning 

- Utöver lägenheter med god tillgänglighet ska Kaplanens bottenvåning inrymma ett 
Seniorcenter med utrymmen for de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. 

- I planeringen också pröva vilka andra kommunala verksamheter som skulle ha glädje över 
tillgängliga lokaler i Kaplanens bottenvåning exempelvis Föreningarnas Hus. 

~~\~ 
Peter Molin (M) ister Eriksson (C) 

~Ax< t; ~~~ 1(1!/uj~ 
Lars Alderfors (FP) 
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MOTION OM ATT INFÖRSKAFFA HJÄRTSTARTARE Till TAXI 

Varje år får ca 1 O 000 människor i Sverige hjärtstillestånd. Av dem överlever endast några 
få procent, ca 500 personer. Den kritiska faktorn är tiden. Chansen att överleva minskar 
med minst 1 O procent för varje minut som går. Men med tillgång till en hjärtstartare ökar 
möjligheten att överleva med 50 procent. 

På flera platser i Sverige har man därför börjat utrusta taxi med hjärtstartare. Det finns ett 
flertal hjärtstartare i Sala, men de är i de flesta fall endast åtkomliga under kontorstid. Sala 
kommun är den geografiskt största kommunen i Västmanland och det kan därför ta tid 
innan ambulansen är på plats. Taxi däremot är ute under hela dygnet. vilket kan innebära 
att taxin finns på plats före en amulans. 

En hjärtstartare kan vem som helst använda sig av. Man behöver inte ha en 
sjukvårdsutbildning. Hjärtstartaren vägleder användaren genom talade instruktioner och 
ibland också ikoner. Dock är det lämpligt med en kort utbildning, vilken Räddningstjänsten 
tillhandahåller. Undertecknad har själv deltagit på sådan utbildning. 
Hjärtstartaren analyserar hjärtats rytm och avgör om det är lämpligt att ge en elektrisk stöt. 
Som användare kan man alltså inte göra fel. 

En hjärtstartare kostar runt 15.000:-, alltså en mycket låg kostnad för att spara liv. 

Jag yrkar på: 

- att Sala kommun införskaffar hjärtstartare att finnas i exempelvis två taxibilar i Sala 
kommun. 

Miljöpartiet de gröna i Sala 14.02.2013 



SALAKOMMU · 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink 2013 -02- 1 8 

MEDBORGARFÖRSLAG 

Cykelvägar i Sala kommun- cykelväg till Ryttargården, SORF 

Medel finns avsatta för utbyggnad av cykelvägnätet i Sala kommun. Det är då viktigt att se 
till att framför allt barn och ungdomar lätt kan ta sig till skolor och fritidsaktiviteter. En 
anläggning, i vilken det bedrivs sådan verksamhet, är Ryttargården. Verksamheten sköts 
av SORF, en ideell förening som ägs och drivs av medlemmarna. Antalet medlemmar 
uppgår i dagsläget till ca 500 personer, både barn, ungdomar och vuxna. 

På Ryttargården bedrivs bland annat ridskola, ungdomsverksamhet, ridläger, 
privatträningar och en del tävlingsverksamhet. Den fungerar även som fritidsgård. 
Personalfledare/lärare finns på Ryttargården varje vardag kl 07.00- 21.00 och på helger 
kl 07.00 - 18.00. Ett samarbete med Salas skolor finns, både grundskolor och gymnasier 
(främst Ösby). 

Ca 50 000 personer trafikerar vägen ut till Ryttargården under ett år. Många barn, 
ungdomar och vuxna cyklar eller går ut till verksamheten. Det är mycket angeläget att en 
säkrare gång och cykelväg anläggs hela vägen ut till anläggningen. En del otäcka tillbud 
har inträffat, men lyckligtvis inget allvarligare ännu. Under vinterhalvåret är det väldigt 
smalt och också svårt att upptäcka någon på cykel. Det är mycket trafik och vid tävlingar 
på anläggningen åker många bilar med hästsläp och även lastbilar med hästar i. 

Vi anser inte att trafiksäkerheten för barn och ungdomar är tillräckligt hög i dagsläget. Vi 
anser att en belyst cykelbana ut till Ryttargården bör ha högsta prioritet. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi att Sala kommunfullmäktige beslutar 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att med avsatta medel prioritera en utbyggnad av 
gång- och cykelväg till Ryttargård en. 

Sala i februari 2013 

För Styrelsen Salaortens Ryttarförening 
Vgv 

Adress: SORF, Vallby Ryttargård 100,733 91 Sala. Telefon: 0224-105 64, Fax: 0224- 174 50 
Bankgiro: 447-2536, E-post: sorfisala@sheab.net. Hemsida: www.sorf.nu 
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Adress: SORF, VallbyRyttargård 100,733 91 Sala. Telefon: 0224-105 64, Fax: 0224-174 50 
Bankgiro: 447-2536, E-post: sorfisala@sheab.net. Hemsida: www.sorf.nu 
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