
Virve Svedlund 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

kommun.info@sala.se 
den 4 juni 2013 13:04 
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Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Dammgatan 17, 733 38 Sala 

E-post (e mail) 
jopi47@hotmail.com 

Namn (förnamn och efternamn) (name) 
Pia Samuelsson 

Välj ett alternativ (opinion_category) 
Synpunktiförslag 

Vill du att vi kontaktar dig? (opinion _feedback) 
Ja. Via e-post. 

Beskriv här kort vad du vill framföra (opinion_ text) 
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J ag önskar att man bygger nya toaletter samt skötrum i lekparken. Det är en populär lekpark men tyvärr 
finns inga möj-ligheter att byta blöjor och gå på en fräsch toa. Bygg ett liknande hus som vid Väsby 
Kungsgård. Vi ska ju inte avskräcka folk från att besöka vår fina lekpark pga låsta och äckliga toaletter. 

Telefon/mobil (phone) 
0224-10971 

Länk till sida 
Medborgarförslag 
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Medborgarförslag 

Datum: 2013·05·25 ·----·--------------------------------------------------------------------------------------
Namn: Sten Westerlund -----------------------------------------------------------------------------------------------

Gatuadress: -~Jil!ersgat~_!:l.2 _________________________________________________________________________ _ 

Postnummer, ort: Jl~l_~-SAlA ----------------------------------------------------------------------------------· 

Telefon: 107 47 

Eslagets rubrik: skyltvård 

Beskriv och motivera dltt förslag: 

Sten tycker att kommunen ska underhålla skyltar och tavlor på ett bättre sätt . Smutsiga skyltar ger ett dåligt intryck 
och är lite av Salas ansikte utåt. 

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 hemsid a. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
BOK 304 
733.25 Sala 
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Besöksadress: Stora Torget l ' Virve Svedlund 
VäKe!: 0224-550 00 Kommunfullmäktiges sekreterare 
Fax: 0224-188 50 virve.svedlund@sala.se 
kommun.info@sa!a.se Direkt: 0224-551 03 
www.sa!a.se 
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Till 
Kommunstyrelsen i Sala kommun 

Ang Kaplanens framtid och funktion 

Vi har med stigande förvåning och bestörtning tagit del av Sala kommuns beslut 
att låta Kaplanens serviceboende bli ett "vanligt" hyreshus i salabostäders 
husbestånd, låt vara att det kanske kommer att finnas ett 55+ krav när nya 
hyresgäster söker bostad, men P-platser finns inte heller i den omfattning som 
tydligen numera krävs för "vanligt boende"!! 
Vad värre är att hela nedre våningsplanet som är lättillgängligt med rullstol och 

rullator nu inte längre ska kunna användas med nuvarande funktioner vilket 
innebär mötes- och aktivitetsplats för alla Salas kommuninnevånare oavsett 
ålder och handikapp. 
Där pågår bland annat rehabilitering i torm av dagverksamhet, riktad till 
personer med rörelsesvårigheter efter stroke, benbrott och andra handikappande 
sjukdomar i nervsystemet. Utan denna träning och sociala samvaro kommer 
isolering och försämring att ske med föröda..'lde konsekvenser för individen och 
krav på ökande vårdinsatser för kommunen, för alla ska väl ha rätt till ett värdigt 
liv även om det inte blir likvärdigt. Redan nu har kommunen ratt överta ansvaret 
för hemsjukvården som tidigare bedrevs av landstinget. 
Alla aktiva pensionärer, med och utan rullator, kan delta i kursverksarnheter, 

bridgespel, biljard, väveri, träslöjd, mm, samt rar möjlighet att träffa andra och 
stimuleras socialt. Våningsplanet är fyllt av verksamheter och har dessutom en 
restaurang. Det centrala läget gör det lätt att nå, inte minst för alla äldre som bor 
i eller lätt kan ta sig till centrala Sala 
Var är det tänkt att dessa viktiga verksamheter ska bedrivas i framtiden? 

Om hyran verkligen sätts så hög som det nämndes i informationsmötena med 
PRO och SPF är det verkligen en skandal om salabostäders kontor ska kostas på 
en sådan central, dyr och handikappsanpassad lokal! 
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Motion om en väg in princip för ansökningar 

Sala Kommun ger i regel ut bidrag till föreningar via Kultur- och Fritids kontoret, som 
delar ut flera olika bidrag till föreningslivet Exempelvis så ger Kultur- och 
fritidskontoret ut följande bidrag: skötselbidrag, lokalbidrag, investeringsbidrag, 
utbildningsbidrag, arrangemangsbidrag, extra föreningsbidrag, evenemangsstöd, 
kulturbidrag och verksamhetsbidrag. Det är bra att Sala Kommun i den mån som den 
kan stödjer det lokala föreningslivet 

l samband med att den politiska- och förvaltningsorganisationerna förändrades under 
2012 så har det uppstått en oklarhet över vilka som skall hantera bidragsärenden. 
Idag saknas det en tydlig struktur över hur ärenden som har föreningar som 
avsändare skall hanteras. Som strukturen är idag kan det resultera i att en ansökan 
från en förening kan behandlas av politiskaorgan flera gånger. Vidare har det hänt att 
föreningar har hemställt ett ärende direkt till kommunstyrelsen ledningsutskott Vilket 
gör det oklart över hur ärenden ska behandlas. 

Det borde finnas en tydligare struktur med utgångspunkt i principen om en väg in. 
Vilket aves att det borde vara en väg in för föreningar att hemställa ett ärende till 
kommunen. Sala Kommun ska stödja det lokala föreningslivet men det måste finnas 
en tydligare struktur för hur ärendena bereds inom kommunen. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi att Kommunfullmäktige beslutar att: 
Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utifrån motionens intention med 
principen om en väg in, ta fram tydligare regler för vem som bereder ärenden 
hemställda till kommunen från föreningslivet och civilsamhället 

Michael PB Johansson(M) 

ciVJw~~6 
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Innovationsstrategi - Sala kommun Aktbilaga 
l 

Att vara Innovativ syftar inte enbart på banbrytande eller revolutionerande ideer, 

utan det handlar även om små och stegvisa förbättringar. Sala kommun är i en 

ständig stegvis förändring där omvärlden i kombination med den interna 

personalen påverkar de resultat och mål som kommunen har. Detta gör att 

samtliga medarbetare är direkt involverade för att uppnå mål och skapa ett gott 

resultat. Detta medför att det gäller för alla medarbetare i Sala kommun att hela 

tiden förbättra arbetsprocessen och vara konstruktiv för att uppnå mål och goda 

resultat. 

Men för att få medarbetare mer innovativa så bör det finnas en strategi för hur 

detta ska gå till i kombination med en vision om densamma. Medarbetare i den 

kommunala verksamheten ska lättare kuru'la komma fram med exempelvis 

förbättringar i sitt arbete. Innovationsstrategin syftar till att ta bort stängda dörrar 

för att öppna möjligheter till mer innovativa medarbetare. 

Denna motion har tre fundamentala delar, att införa nytänkande i en kommunal 

vision, se till att öppna möjligheter för intraprenörer och att finna sätt att 

upprätthålla organisationen i enlighet med den uttalade strategin och visionen. 

Det är viktigt att hela kommunens personal f'ar stora möjligheter att spela en 

viktig roli för hur dess arbete kan leda till mervärde för medborgarna. 

Med anledning av ovanstående så yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar att 

Att: Arbeta fram en lokal innovationsstrategi som ska kunna genomsyra den 

kommunala verksamheten. 

Att: arbeta fram en uttalad vision om betydelsen av innovativa medarbetare och 

förväntningarna av dessa i enlighet med den lokala innovationsstrategin. 


