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MOTION Sid 1{2) 

2013-05-05 

Sala kommun behöver även en kommunal plan för idrott och fritidslivet i Sala! 

Under 2012 drev Salas Bästa igenom att kommunen skulle få en efterlängtad kulturplan i Sala. 
Under planeringen av kulturplanen kom det då också fram under diskussioner mellan dåvarande 
ordförande i kulturutskottet, Hanna Westman {Sbä), med både kultur- och fritidsenheten och 
föreningslivet att det även behövs en strategi för hur Salas idrottsliv ska utvecklas! Det finns sedan 
tidigare majoritet ett förslag för hur Vision Lärkan ska utvecklas, men Vision Lärkan är bara en del 
av idrottsverksamheten i Sala, precis som att Kulturhuset bara är en del av kulturverksamheten i 
Sala. För att Sala kommun ska kunna stödja de föreningar som idag lägger ner massor av ideellt 
arbete med att utveckla idrotten och andra fritidsaktiviteter och de ska få större förtroende för 
Salas politiker, anser vi att det är av vikt att vi tillsammans arbetar fram en långsiktig plan även för 
idrott och andra fritidsaktiviteter i Sala. Genom att lägga en långsiktig strategi tillsammans med 
föreningslivet som sträcker sig längre än en mandatperiod kommer det att bli lättare för både 
förvaltning, politiker och föreningsliv att veta vad de kan förvänta sig av Sala kommuns satsningar 
på idrott från nu in i framtiden. 

Vi politiker måste tänka mer långsiktigt för att få någon verkstad och vi måste arbeta närmare de 
ideella krafterna i samhället och näringslivet för att bygga långsiktiga relationer för att skapa 
tillväxt. Rätt investering i rätt tid, under lång tid som även passar in på de behov som föreningar 
har som vill satsa på sin verksamhet för att få den att växa. Om Sala ska nå sin vision 2024 med 25 
000 invånare krävs det att kultur och fritid får sin del av utvecklingen. Här finns det precis som 
inom kulturverksamheten också massor av möjligheter att skapa aktiviteter och interaktioner med 
det lokala näringslivet och även större sponsorer i framtiden. Genom att samverka kommun
föreningsliv-näringsliv utvecklas kommunen och tillväxten ökar samt att vi tillsammans bygger upp 
fler starka varumärken i Sala kommun som både näringsliv och föreningsliv kan dra nytta av i sin 

marknadsföring. Det stärker även kommunens varumärke när vi ska konkurrera med andra 
kommuner om invånare. 

Vi yrkar därför: 
Att kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig idrotts- och fritidslivsberedning, som under 2013 
arbetar med att ta fram en "Kommunal strategisk plan för idrott och fritidsliv i Sala", 
d v s en långsiktig plan på 12 år {3 mandatperioder), som påvisar det behov som föreningslivet i 
Sala har inom idrott och fritidsliv i nära samarbete med föreningslivet, näringslivet och 
förvaltningen. 

Att den kommunala planen för idrott och fritidsliv innehåller: 
- En nu lägesana lys, strategiskt långsiktig plan för 12 år framåt, för att även kunna ge förslag till det 
totala investeringsbehovet inom idrotts- och fritidslivet. 
-Kommunens möjligheter att genomföra dessa investeringar via samarbete med näringslivet 
- En årlig handlingsplan med start fr o m 2014 som redovisar både möjliga gemensamma 

aktiviteter och investeringar per år. 
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MOTION Sid 2(2) 

2013-05-05 

Sala kommun behöver även en kommunal plan för idrott och fritidslivet i Sala! 

Att de kortsiktiga investeringar som man tänkt genomföra under 2013 i vision Lärkan genomförs 
under året om föreningslivet så önskar, men att de långsiktiga investeringarna läggs in i den 
långsiktiga planen för att genomarbetas ordentligt tillsammans med föreningslivet och näringslivet 
för att påskynda och säkerställa att det finns täckning för investeringsbehovet. 

Att beredningen redovisar allt inför kommunfullmäktige senast november 2013. 

Sala den 5 maj 2013: 

Marcus Andersson, Partiordförande Salas Bästa 

Daniel Ahlin, kommunfullmäktige Salas Bästa 

Magnus Eriksson, kommunfullmäktige Salas Bästa 

Victoria Pahh~n, kommunfullmäktige Salas Bästa 

Peter Östlund, kommunfullmäktige Salas Bästa 

Bror-Erik Andersson, kommunfullmäktige Salas Bästa 



Motion 

Antalledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige, styrelse och nämnder under nästa 
mandatperiod. 

Sala kommun har sedan l juli 2012 förändrat sin politiska organisation. Förutom en ny roll 
för fullmäktiges ledamöter har antalet ledamöter för styrelse och nämnder utökats. 

Enligt kommunallagen, 5 kap. l§, ska antalet ledamöter i kommunfullmäktige bestämmas till 
ett uddatal och till minst 41 i kommuner med över 12 000 till och med 24 000 röstberättigade 
invånare. Antalet ledamöter är enligt av SKL utgivna kommentarer och praxis bestämt med 
syfte att garantera en tillräckligt bred medborgerlig förankring. Enligt 3 § skall beslut om 
ändring av antalledamöter fattas före utgången av mars månad valåret och berörd 
Länsstyrelse omedelbart underrättas. 

Antalet ledamöter i styrelse och nämnder utökades kraftigt inför innevarande mandatperiod. 
En utökning som gör det politiska arbetet onödigt tungarbetat En översyn av antalet 
ledamöter bör prövas i samband med utvärdering av förtroendemannaorganisation under 
2013. 

Vi förslagsställare delar uppfattningen att det för Sala kommun är tillräckligt med 41 
ledamöter för att uppnå medborgerlig förankring samt att antalet ledamöter i styrelse och 
nämnder prövas. Därigenom minskas kommunens kostnader för den politiska organisationen 
och föreslår därför kommunfullmäktige att besluta ... 

Att antalledamöter i Sala kommunfullmäktige from nästföljande mandatperiod bestäms till 41 

Att en parlamentarisk utredning prövar antalledamöter i styrelse och nämnder. 

samt 

Att vid bifall omedelbart underrätta Länsstyrelsen 

Sala den 15 mars 2013-03-11 

C}4A~ 
Peter Molin (M) 

r){ltkteffi' 
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Sala 29 april 2013 

Motion om utredning av Kulturskolans organisatoriska placering. 

Vänsterpartiet 
Sala 

Värdet av att behålla och utveckla Kulturskolan är av största vikt för Sala. 
Kultur i olika former skapar kreativitet och lust att lära, dans och musik ger social träning 
och rörelse ger föbättrad hälsa. Ar kultur och kreativitet lönsam? Självklart. Det vet vi. 

Vi kan förstå att Kulturskolan placerats i Bildnings- och Lärandenämnden. Tanken att 
Kulturskolan skulle bidra till att utveckla skolans arbete är naturlig. 
Konsekvensen för Kulturskolan av att ligga i en nämnd som i övrigt bara har lagstadgad 
verksamhet ger dock stora problem. Varje gång nämnden har ekonomiska svårigheter är 
det Kulturskolan som drabbas eftersom det inte är en lagstadgad verksamhet. 
Politikers prioriteringar i Sala kommun har gjort att skolan sällan har haft en realistisk 
budget. 

Vi tror därför att Kulturskolan skulle få en tryggare framtid med möjlighet till utveckling i ett 
utskott under kommunstyrelsen. Det skulle kunna vara i Kultur o Fritidsutkottet som inte 
heller har lagstadgad verksamhet, eller i ett Framtidsutskott där klimat, miljö och 
energifrågor också kan ligga. 

Vi yrkar därför 
- att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att organisatoriskt placera 

Kulturskolan i ett utskott under Kommunstyrelsen. 

29 april 2013 

Joachim Nordlund 



Miljöpartiet 
de gröna 
i Sala kommun 

Till kommunfullmäktige 
i Sala kommun 

Sala 

Flytta ansvaret för kulturskolan 

2013-04-29 

För närvarande är kulturskolan och dess verksamhet placerade i Bildning och Lärande 
nämnden (BLN). Där konkurrerar den med obligatorisk verksamhet som skolor och förskolor 
om pengar. Risken med att ha ansvaret for kulturskolan hos BLN är att när ekonomiska 
prioriteringar görs så kommer den for kommuner frivilliga verksamheten i sista hand. Det 
innebär att om ett par år har vi ingen kulturskola kvar i Sala kommun. 

Miljöpartiet anser att ansvaret for kulturskolan ska flyttas till kommunstyrelsen forslagsvis till 
kommunstyrelsens Kultur och Fritidsutskott. Där likartade frivilliga verksamheter redan finns. 
Detta skapar en större möjlighet for Kulturskolan att överleva på sikt. 

Att avveckla kulturskolan är kortsiktigt tänkande Långsiktigt är istället kulturskolans 
verksamhet något som kommunen vinner på att ha kvar. 

Miljöpartiet de gröna forslår 

-Att ansvaret for kulturskolan flyttas från Bildnings och Lärandenämnden till 
Kommunstyrelsen 

.. ~ ~ .. ~ .... o ............................. . 
ErikÅberg Monica Fahrman 



SALA KO!';,IMU!\1 .. 
Kommunstvrelee.r 'förvaltning 

Motion om krav vid extra stöd 
Ink. 2013 ·[JI;- 2 9 

Idag ger sala Kommun ut bidrag till föreningar och organisationer genom olika former 

av bidrag. Exempelvis så ger Kultur- och fritidskontoret ut följande bidrag: 

skötselbidrag, lokalbidrag, samlingslokalbidrag, investeringsbidrag, utbildningsbidrag, 

arrangemangsbidrag, extra föreningsbidrag, evenemangsstöd, kulturbidrag och 

verksamhetsbidrag. Övrigt så ger kommunen via kommunstyrelseförvaltningen stöd 

till några föreningar som inte erhåller stöd från kultur och fritidskontoret Vid olika 

tillfällen har Sala Kommun gått in med extra stöd till föreningarna eller organisationer 

som redan har fått stöd av kommunen. Vid dessa tillfällen har kommunen inte ställt 

krav på motprestationer. Exempelvis har Folketshus och salaortens Ryttarförening 

flera gånger fått extra stöd under de senaste mandatperioderna. l sådana ärenden 

där kommunen anser att den skall bidra med extra stöd borde kommunen ställa 

formella krav på motprestationer av de som skall erhålla extra stöd. 

Med anledning av ovanstående föreslår undertecknad att Kommunfullmäktige 

beslutar att: 

Att uppdra till förvaltningarna att gemensamt utifrån motionens intention utreda 

förutsättningarna för att kunna ställa krav vid extra bidrag. 


