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Förslagets rubrik: 
Ransta växer igen 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

Vi vill på detta sätt från Ransta Nästa Bygdegårdsförening uppmärksamma sala kommun om att gång 
och cykelvägar samt grönområden i Ransta, successivt växer igen p.g.a. bristande skötsel. 

En konsekvens är att sly hänger över cykelbanor till fara för bl.a. cyklister (med all säkerhet även till 
nackdel för kommunens snöentreprenörer j samt skymmer gatlysena. 

l strövområden står torra träd på trekvart och lutar, vilket är en uppenbar risk för lekande barn. Vi 
saknar även papperskorg vid lekplatserna. 

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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:Ji;J(j~II11Stntäa1 e1 
Birgitta Sundberger 

e.u av styrelsen i Ideell kultur i sala 

Alternativ arbetsmetod att utveckla 
kulturkvarteret Täljstenen 

Vi som lämnar in medborgarförslaget är styrelseledamöter samt medlemmar i föreningen Ideell 

kultur i Sala (IKS). 

Bakgrund 
Under hösten 2013 har en utredning om eventuellt kulturhus i kulturkvarteret Täljstenen pågått. 

Utredningen har lett till ett förslag presenterat på KS ledningsutskott 2013-11-26, §303. 

Förslaget som presenterades innebär en stor påverkan på kulturkvarteret och kulturkvarterets 

värden. 

Gruppen bakom det nu inkomna medborgarförslaget vill med sitt förslag ta fram en alternativ 

arbetsmetod till utveckling av kulturkvarteret Täljstenen. 
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Mål 
Kulturkvarteret Täljstenen fungerar som mötesplats i centralorten Sala kommun. Kulturkvarteret 

inrymmer AgUE!Iimuseet, bibliotek, ungdomslokal, cafe samt flera lokaler för tillfälliga evenemang. 

Målet är att i dialog med medborgarna se på kulturkvarteret Täljstenen som en dynamisk plats, som 

kan utvecklas efterhand, med inriktning på kulturverksamheter. 

Delmål: 
Att komplettera kulturkvarteret Täljstenen med en lokal för scenkonst, samt utrymmen för loger, 

samt utrymmen för förvaring av scenutrustning som tex teknisk utrustning. 

Arbetsmetod och förhållningssätt 
Den l juli 2012 startade en ny politisk organisation i Sala kommun. "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." 

Citat http://www.sala.se/organisation/Politik--namnderl/ 

Till den nya arbetsmetoden hör ett nära samarbete med medborgarna. Vi som är engagerade inom 

kultur anser att det nära samarbetet med medborgarna är en mycket bra arbetsmetod, och att 

arbetet med hur kulturen och kommunen ska fungera ihop, långsamt men säkert håller på att 

utvecklas till det bättre. Vi anser att den bästa utvecklingen av kulturkvarteret Täljstenen uppnår vi 

genom just samarbetet med medborgarna. 

Arbetsmetod 
Vårat förslag är att en arbetsgrupp bestående av representanter för kommun samt engagerade 

medborgare får uppdraget att ta fram utvecklingsplaner för kulturkvarteret Täljstenen. Denna grupp 

ska i dialog med medborgarna, genom allmänna möten se till medborgarnas önskan ang. 

kulturkvarteret. 

Förhållningssätt 
För att garantera en god utveckling av miljön vill vi att det ska finnas förhållningssätt som ligger till 

grund för det fortsatta arbetet i kulturkvarteret 

l arbetet att utveckla kulturkvarteret Täljstenen ingår det att alla förslag som tas fram ska förhålla sig 

med respekt för kulturkvarterets värden. Värden är tex byggnadshistoriskt värde, 

byggnadsteknikhistoriskt värde, arkitekturhistoriskt värde, samhällshistoriskt värde, socialhistoriskt 

värde eller teknikhistoriskt värde eller upplevelsevärden som arkitektoniskt värde, konstnärligt 

värde, patina, miljöskapande värde, identitetsvärde, kontinuitetsvärde, traditionsvärde eller 

symbolvärde, som i sin tur kan förstärkas av graden av autenticitet, kvalitet, pedagogiskt värde, 

tydlighet, sällsynthet och representativitet. 

Kulturkvarteret Täljstenen består av ett flertal byggnader där flera av dem har just värde för 

kulturmiljön. Men sen finns det ytterligare ett värde i kulturkvarteret, platsens själ. Det är samspelet 
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mellan verksamheter, användandet av lokaler och möten mellan människor som ger denna unika 

miljö en själ. Ett kulturkvarter existerar genom den mänskliga aktiviteten och det ständiga samspel 

som pågår människor emellan. Människorna, besökare och verksamma är resurser. För att hålla ihop 

kulturkvarteret med alla olika verksamheter krävs det kompetens. Arbetet kräver både förståelse 

och insikt i kulturens värld samt serviceanda. l att utveckla kulturkvarteret Täljstenen måste det 

därför även ingå att bredda och utveckla kompetensen hos varande och blivande personal. 

Vi vill därför att i arbetet att utveckla ett kulturkvarter som Täljstenen måste ett stort arbete läggas 

ned på att se vilka möjligheter som finns att utveckla miljön samtidigt som lokaler och miljö ska 

fungera, utan att förstöra platsens olika värden. Samt att oberoende av vem som sköter drift och 

service, om det ligger på kommunen eller genom avtal på fristående verksamhet, så måste det finnas 

krav på lämplig kompetens. 

Lars Kvarnström 

Ordförande IKS 

Corino Sjöberg 

Kassör IKS 

Stefan Löfgren 

sekreterare IKS 

Birgitta Sundberger 

Styrelseledamot /KS 

MatsNotema 

Styrelseledamot IKS 

ABF s representant i IKS AgwHimuseets Vönners representant i IKS 

Nils Johansson Hans Harrysan 

sala Konstförenings representant i IKS Arr. Sala Teaterförenings representant i /KS 
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ink. 2013 O 2 
AktOilaga 

Motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun. 

När invandrare anländer till Sverige möts de av en helt ny och främmande miljö och det är 
svårt att som ny veta hur allt fungerar och vad som är brukligt att göra. 

Genom att bli fadder åt en nyanländ flykting bidrar vi till att bli en guide in i det svenska 
samhället. Integrationen underlättas betydligt genom fadderskapet. 

Vem kan bli fadder? 

Alla kan bli det, såväl unga som gamla. Fadder är en helt vanlig svensk familj med eller utan 
barn. 

Att vara fadder är berikande. 

Att vara fadder åt en flykting eller flyktingfamilj innebär spännande möten med andra kulturer 
utan att för den skull resa hundratals mil. Det är berikande att vara fadderfamilj, att få inblick i 
andra människors kultur, matvanor, seder m.m. Bakom främlingsfientlighet råder det ofta 
okunskap. Ju mer vi vet om en annan, ju mer vi lär känna en annan människa, desto mindre 
benägna är att vi att visa avstånd mot den individen. 

Många gånger saknar våra nyanlända kontakt med vanligt svenskt vardagsliv. Uppgiften som 
fadderfamilj innebär att vara stödfamilj. Ett socialt nätverk med svenska familjer är av stor 
betydelse för att förstå och bli delaktig i vårt samhälle. 

Vad gör en fadder? 

Fadderfamiljens insats handlar om den tid, medmänsklighet och kunskaper om Sverige och 
svensk kultur man är beredd att satsa på att hjälpa en människa in i samhället. Ni bestämmer 
tillsammans vad ni vill göra. l första hand handlar det om att ha trevligt tillsammans. 

Några förslag på aktiviteter man kan göra tillsammans. 

Laga mat eller baka. (Det kan vara riktigt trevligt att få lära sig annan mat än korv och 
köttbullar). 

Vara ute i naturen. (Många av de som kommer hit har inte haft möjligheter att vara ute i fri 
natur). 

Umgås i hemmet. 

Gå på stan. 

Ta en fika. 

Kulturevenemang. 

Fira svenska högtider tillsammans. 

Besöka bibliotek, museer etc. 

Hälsa på vänner, släktingar och bekanta. 



Förslag på tillvägagångssätt: 

l Växjö kommun har kommunen tillsammans med Röda Korset startat en fadderverksamhet 
som heter Mentor till Mentor. l Växjö går det till så att den som är intresserad av att bli fadder 
kontaktar Röda Korset. Röda Korset hjälper till att ordna första träffen. 

Därför föreslår jag att en kontakt tas mellan VOF (flyktingsamordnaren) och Röda Korset i 
Sala. 

Jag yrkar på: 

-att Sala kommun påbörjar ett system med fadderskap för invandrar- och flyktingfamiljer. 

Monica Fahrman 

Miljöpartiet de gröna i Sala 

Fläckebo 24.11.2013 



Motion om turistbyrån 

Under juli 2012 öppnande Salas medborgarkontor. Fram tills nu har verksamheten 
etablerats i de lokaler där turistbyrån tidigare låg. Nu kommer turistbyrån att till 
förmån för medborgarkontoret få flytta till andra lokaler i rådhuset och inte ho 
samma framträdande roll. 

T otalt så omsätter T urismen i Sverige idag 264 miljarder kronor enligt Rese- och 
lurismnäringen i Sverige. Enligt det nya avtalet mellan Sala Kommun och 
Företagarcentrum så skall Företagarcentrum arbeta aktivt för att utveckla befintliga 
företag inom turismnäringen samt ge stöd och rådgivning till personer som tänker 
siafia nya lurismföretag. 

Det pågår ett arbete med att skapa ett resecentrum vid stationsområdet och det 
finns en idestudie om att utveckla stationsområdet ur ett järnvägsperspektiv. Som 
ett led i detta har Sala Kommun av Jernhusen köpt Sala järnvägsstation. lokalerna 
som stationen erbjuder ligger bro till ur ett besöksperspektiv och bör därför vara 
lämpliga för turistverksamhet. Då turistbyrån idag kommer flyttas och att 
företagarcentrum har flera uppdrags relaterade till turistnäringen i kommunen så 
bör kommunen titta på en ny lösning avseende turistbyrån. Turistnäringsfrågor och 
turistbyråverksamhet är två områden som ligger varandra nära till hands och 
framtida frågor så som; lokalisering, huvudman och former bör utredas. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att fullmäktige beslutar att 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda framtida lokalisering för 
turistbyrån 

Att uppdra til! kommunstyrelsens förvaltning att utreda framtida huvudman för 
turistbyrån 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda framtida former för 
turistbyråverksamheten 

Andre9s Weiborn 1(M) ,1 . - . 
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MedborgarfOrslag 

2013-09-18 

Kommunfullmäktige 
salakommun 
Stora torget l 
733 25 Sala 

ALAKOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

ilnk 2013 -H- 1 9 

Sala kommun har nyligen lämnat yttrande kring Trafikverkets förslag till 
nationell plan för transportsystemet 2014-2025. 

Av Sala kommuns svar framgår att delar av Räta linjen-projektet (R v 56) 
omnämns i planförslaget men att sista delen av förbifart inte ftnns med som 
namngivet projekt vilket kommunen önskat. Detta kommer tyvärr innebära 
negativa konsekvenser för lång tid framåt för framförallt buller -och 
vibrationssituationen utefter Sörskogsleden. 

Med anledning härav ställer vi boende utmed Sörskogsleden frågan vilka 
åtgärder Sala kommun planerar för att förbättra vår miljö. 

Namn··~· :., .. 1 t\\, .. ~d;s- ··~i····;,·· ...... ···~· ............... . 
Adress ....... ~'\\:.<;_\..'. ··'~· ...... \ ........ 3 .. o.Y. ... S. ...... '\. .............. . 
Telefon.-~ ....... --:-.. \'S:>~\..2>.> ....... . 

Namn ... ~.1':~;.\~·i/-,~\l . .L:t~f:-q_ ...................................................... . 
Adress ... ~~~~t~.Q;~ 11:3 ...... ?.~:~.oH .... .$AJ.,A. .......................... . 
Telefon .. O.XJ .. ~~. S%.'f.o.) ...... .. 

Namn ... U.<"~QQ~ .. \i.e.v.d~-~'?.0>~9\ ............................... . 
Adress ...... ... $.~:-\t~B~4t\-~ ... 0. ...... ~ .... $..9\ Q ............. .. 
Telefon .... P~Z-.11-.7 .. ~~t::?.'.':~ ..... . 

d, ' . . (/" 
Namn .. dr/.w.J:4ua.. .. U.V:1.1 !!<1.-at.L: ............................................... . 
Adress .. 5J.vuJ:UjiJ.&.lf.w:z. b ..... L3.:5. . '?:! '1. .. S at 11. , ........................ .. 
Telefon .. o.&:i. i:!.:-: .7. ~s. .rS'. ......... .. . 


