
Motion om förmåner via löneavdrag för anställda Sala Kommun 

Det är viktigt att Sala Kommun är en bra arbetsgivare för Sala Kommuns 

anställda samt att Sala verkar för att vara en intressant arbetsgivare i 

konkurrensen om kompetent personal. Som ett led i det arbetet bör Sala 

Kommun erbjuda flera löneavdragsgilla förmåner till Sala Kommuns 

anställda via löneväxling. Många kommuner och företag arbetar idag 

med olika förmånserbjudanden till sina anställda. Det kan exempelvis 

handla om avdrag för pensionsförsäkringar eller hemdatorer. l Västerås 

behandlas nu frågan om att kunna erbjuda cykel- och el cykel via 

löneavdrag. Det finns som sagt flera möjligheter till att kunna erbjuda 

förmåner via löneavdrag. 

Därför föreslår vi att Sala Kommunfullmäktige beslutar att 

Uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda möjligheten att kunna 

erbjuda förmåner via löneavdrag till Sala Kommuns anställda 

Andreas Weiborn (M) 
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Motion angående längre serveringstider för Salas restauranger 

Den 26 januari 2013 behandlade fullmäktige ärende om att förlänga 
serveringstiderna för Sala restauranger. l samband beredning av ärendet 
inkom ett remissyttrande från polismyndigheten genom närpolischefen i Sala. 
l yttrande framhöll myndigheten att Polismyndigheten anser att de nu gällande 
serveringstiderna är acceptabla och tillräckliga. Forskning och Polisiär 
erfarenhet visar klart att senare alkoholförtäring i restaurangmiljö ökar risken 
för våld och ordningsstörningar högst påtagligt. 

strax innan ärendets behandling i fullmäktige, som beslutade att inte förändra 
nuvarande serveringstider, rapporterade Sveriges Radio att Krogvåldet i 
Kalmar har minskat kraftigt enligt polisen som har tittat på anmälda fall av 
misshandel och andra våldsbrott i offentlig miljö. Antalet anmälda brott har där 
gått ner från 305 år 2006 till 177 år 2012. 

Från första januari 2013 har Västerås stad efter ett fullmäktige beslut, där 
delar av politiska partierna var osäkra i sina ställningstagande och gav därför 
sina ledamöter möjlighet att fritt rösta, beslutat att genomföra ett prov år där 
serveringstiderna har förlängds med en timme. Den 22 september 2013 
rapporterade Västmanlands länstidning att längre öppettider på krogen i 
Västerås är en orsak till färre brott. Rapporten från Västerås kommer efter 
sommarsäsongen, som är en intensiv period för polisen med arrangemang 
som City Festivalen och Big Power Meet. 

Moderaterna i Sala vision är ett Sala som är attraktivt och levande. Ett Sala 
som tilltalar och lockar unga så väl äldre att bo och verka i staden. Där är en 
stadskärna som är fylld av liv och rörelse av stor betydelse. Mot bakgrund att 
ovanstående fakta inte stämmer överens med yttrandet från närpolischefen i 
Sala bör fullmäktige återigen behandla frågan. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag att Sala Kommunfullmäktige beslutar 
att: 

Att som Västerås stad under perioden av ett år testa en förlängning av 
serveringstiderna med en timme. 

Andreas Weiborn (M) 
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