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Sala Kommun kommer för år 2013 alt gå 60 miljoner kronor plus. Detta borde i ett 

normalt fall ses som mycket positivt men nu grundar sig överskottet på brister i 

uppföljning och ekonomisk planering. Överskottet kunde lika väl ha varit ett stort 

underskott som skulle ha chockat hela kommunens verksamhet. 

Det här visar på stora brister i den ekonomiska kontrollen för kommunen. Det är nu 

viktigt alt ta reda på vad som har hänt samt undersöka vad som skulle kunna gjorts 

för alt undvika det nu inträffande samt sälta in åtgärder för att detta inte ska 

upprepas igen. 

Dcirför vill jag i den här interpellationen fråga kommunalrådet om 

·Avser kommunalrådet alt vidta åtgärder för alt bristerna i den ekonomiska 

kontro!!en inte ska upprepas? Samt 

- Vilka åtgärder kommer kommunalrådet alt vidta för att bristerna i den 

ekonomiska kontrollen inte ska upprepas? 

Andreas Weiborn (M) 
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Interpellation om Sala kommuns ekonomi 

Det är väl känt att Socialdemokraterna planerar att riva upp regeringens förda 

politik med sänkta arbetsgivaravgifter för unga ifall de vinner valet den 14 

september. 

Hur detta kommer att påverka ungdomars situation på arbetsmarknaden är ett hett 

debatterat ämne, både bland politiker och i samhället i övrigt. Exempelvis fick 

hamburgerkedjan MAX stor uppmärksamhet nyligen när VD: n i ett brev till de 

anställda upplyste om vilka konsekvenser en höjning skulle få för deras arbetsplats. 

Kedjan är en stor arbetsgivare för unga människor och kostnaderna skulle öka 

dramatiskt ifall den nuvarande regeringsoppositionen kom till makten. 

Saia Kommun har i dag till ca 270 anstäilda under 26 år. Om Socialdemokraterna 

skulle vinna valet i höst kon det itmebära ökade kostnader för Saiel kommun. 

Därför vill jag i den när interpeilationen fråga kommunalrådet om 

- Socialdemokraterna räknar i sitt budgetarbete för all kunna möta de ökade 

kostnaderna som kan komma med en socialdemokratisk regering? 

Andreas Weiborn (M) 



Sala den 2014-01-16 

Till 

Kommunfullmäktige 

sala kommun 

Medborgarförslag 

Ang. belysning av Rådhuset och dess "Takryttare" under dygnets mörka 

timmar. 

" Det är viktigt att man tar tillva;a stadens kulturmiljöer." 

Sii står det så vackert i framtidsplaneringen för Sala stads centrum. 

Jag föreslår därför att KF beslutar att ordna med fasadbelysning av rådhusets 

fasad mot Stora Torget och belysning med några spotlights av den s. k. 

Takr~,'ttaren å rådhusets tak. 

Den ovan föreslagna belysningen skulle ge torget och vårt gamla fina rådhus 

tillbaka dess självklara, historiskt centrala plats även under dygnets mörka 

timmar. 

Med högaktningsfull hälsning 

' fl' ' . l 

\,9l'7};;. . . 
Lars M Johnson 

Dammgata 11 

Sala 



CENTERPARTIET 

Till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Nya upphandlingsregler för kvalitet och miljö 

De nya EU-regler om offentlig upphandling om antogs av Europaparlamentet i 
onsdags är en seger för kvalitet och miljö. Reglerna är fortfarande snåriga och 
onödigt byråkratiska. Men beslutet är definitivt ett steg i rätt riktning. 

Nu öppnas nya möjligheter för alla som har reagerat mot krångliga och felaktiga 
upphandlingsregler att utforma sina krav efter mål som kvalitet och hållbarhet. 

Dessutom kommer de nya EV-reglerna att välkomnas av svenska 
livsmedelsproducenter och andra som levererar varor och tjänster med hög kvalitet. 
Många av dessa företag runt om i hela Sverige hgger reaan i dag 1 framkant när det 
gäller hållbara produkter som tagits fram med hänsyn till kvalitet, arbetsvillkor och 
omsorg om miljön. 

just kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön ska vara vägledande för offentlig 
upphandling i EU, enligt beslutet i Europaparlamentet 

Det är bra, och det innebär nya möjligheter för upphandlare som vi!! göra kloka 
inköp till den lokala och regionala offentliga verksamheten. 

Nu krävs beslut på nationell nivå om de kommande reglerna i Sverige så att onödiga 
byråkratiska bestämmelser och tillägg försvinner. 

Men till sist är det ändå vi som lokala upphandlare som har avgörandet i vår hand. 
Det är upp till oss att köpa in råvaror och livsmedel av rätt kvalitet så att våra barn 
och äldre ska kunna äta bra och näringsrik mat i skolan och på äldreboendet 

Ml"d hänvisning till ovanstilende hemstä!ll"r jag att kommtmfu!!mäktige beslutar att 
uppdra till kommunstyrelsen 

att ta fram nya regler för upphandlingen i Sala kommun så att kvalitet, arbetsvillkor 
och omsorg om miljön blir vägledande. 



Motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället 

De aktörer inom civilsamhället som är verksamma inom den sociala sektorn saknar 
idag ett entydigt bidragssystem i Sa!a. Som situationen är idag så får bland annat 
Kvinnojouren stöd av Vård- och Omsorgsförvaltningen samtidigt som flertalet 
sociala föreningar får stöd av Kultur- och Fritidskontoret. Vidare kommer även 
Kommunstyrelsens ledningsutskott ait behandla frågan om ait stödja en 
socialförening. 

Det är vår uppfattning om att dessa aktörer som ofta bedriver sin verksamhet i 
föreningsform fyller en viktig funktion och bidrar mycket till samhället. Däremot ser 
vi det som ett problem att det saknas former för hur bidrag och vem som ska 
ansvara för bidrugen till föreningarrw skall vara. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att fullmäktige beslutar att 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram gemensamma former och 
regler för bidrag och kommunalt stöd till sociala aktörer inom civilsamhället 

A . " /.r -1'!rritc:; kvv/M--> 
~dreas Weiborn 
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Michael PB Joho son 
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Motion om Integration och arbete 

För att nyinflyttade invandrare ska kunna integreras i Sala och samhället i stort samt kunna bidra till 
sin Försörjning behöver svenskundervisningen reformeras så att nyinflyttade invandrare snabbt lär 
sig prata och Förstå svenska språket. För att inte dessa människor ska hamna i utanförskap är det 
viktigt alt undervisa dessa människor i den svenska kulturen, traditioner och samhäliets krav på 
individen. 

Vi vill att en del av dogersättningen/bidragen kopplas till någon Form av arbetoplatointrodukticn för 
nyinflyttade invandrare. Detta bidrar till att snabbt kamma ut och visa vad man kan och få praktik 
och en fot in i arbetslivet. Kommunen måste bereda plats för instegsjobben som introduktion för att 
nå syftet ovan. 

Yrkande 

att reformera svenskundervisningen i Sala (SFI) till att bli mer yrkesinriktat 
och snabbare och förbättra samhällsinformationen till nyinflyttade 
invandrare. 

att en del av bidrag/ersättningen kopplas till 
arbetsplatsintroduktion/praktik pa företag och kommun. 

;J4/e~· j/--::; t vn 
Andreas Weiborn 

lr~Rili 
Ja~-Oiov Eriksso~ 

~ 
Mattflias Goldkuhl Allan Westin 

Pernilla Johansson 
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CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Initiera en utredning kring Strå kalkbruk och dess närområde 

Strå kalkbruk är en unik miljö med unika byggnader. De har haft en stor betydelse i Salas 

(industri) historia men även ur ett nationellt perspektiv. Numera är det den enda 

bevarade industriella kalkbruket i länet och ett av få i landet. 

Ett flertal salabor och även människor från andra håll i landet har tagit initiativ för att 
undanröja det rivningshot som ligger över lokalerna. l dagarna föreslås en förening 

bildas med mål att undanröja rivningshotet och utveckla lokalerna till andra ändamål, 

tex kufturevenemang mm. 

Ett hot som försvårar frågan om andra användningsområden är bl.a. den risk för olyckor 

som föreligger i lokalerna i dess nuvarande skick. 

Centerpartiet i Sala kommun anser dock att de ideer och förslag som förts fram i olika 

sammanhang kring utveckling av området och dess byggnader är så intressanta att 

förutsättningarna för detta bör utredas. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar uppdra 
till kommunstyrelsen 

Att initiera en utredning tillsammans med Strå kalkbruks ägare och andra intressenter i 

syfte att dels påvisa vilka insatser som behöver göras för att miljön ska bli säkrare att 

vistats i och dels ta fram en enkel plan för hur området kan bevaras och utvecklas för 

framtiden. 

Sala den 23 januari 2014 
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Anders Westin (C) Gustaf Eriksson (C) 


