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Postnummer, ort : _?33g~~~--

Förslagets rubrik: 
Tak för utemusaktiviteter 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

Då det ibland är brist på lokaler för motionsidrott skulle det kunna kompletteras med ett enkelt utomhustak för uthyrning. 
Vi har även dåligt utomhusklimat på sommaren då ex. Sala Gymnastikfört>ning försöker sig köra gympa ute men vädret är allt id inte det 
bästa. Även vår höst kan det vara trr:vligare att ho. aktiviteter utomhus. 
Placeringen kan vara Vallaskolan, Måns O Is, Silvköparen då det vintertid kan var husvagnsförvaring. 
Fritis lekis kan ev. utnyttja det för sina aktiviteter. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuJ:l gifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens h msida. 
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Komm unfullmäkt iges sekreterare 

v irve.svedtund@sala.se 

Direkt: 0224-74 70 11 











Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Virve Svedlund 
den 14mars 2014 10:23 
Sofia Nilsson 

Ämne: VB: Formulardata från "Service- Skicka meddelande" (Sala kommun) 

Frän: kommun.info@sala.se [mailto :kommun.info@sala.se] 
Skickat: den 6 mars 2014 14:46 
Till : Virve Svedlund 
Ämne: Formulärdata fr~n "Service - Skicka meddelande" (Sala kommun) 

Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Myntgatan 15 

E-post ( email) 
vvsgunnar@gmail.com 

Namn (förnamn och efternamn) (name) 
Gunnar Eriksson 

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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Ink. 2014 -03- 1 4 
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Opb: f 

hastighetssänkning till 50 Km l Timme, FRÅN rondellen Ica kvantum till avfart mot fagersta , finns inte en 
enda nackdel att inte sänka, BL,A så rar vi boende på jakobsdal tystare, for om dom "säg" kör 70 efter en 
begränsning till 50 , så är vi bra mycket nöjdare , i dag som det är 70 så kör många 90 km , å även sala 
bostäders gavlar tar inte höga ljud, dessutom finns det en mycket använd busshållplats , där ungdom busar 
retas med varann , å rätt vad det är så är olyckan framme PS dessutom borde de göras ett övergångsställe 
norr om Ica kvantum rondellen , DÅ skulle mina barn-barn bara behöva gå över en gata ( nu blir det 4 gator) 
gäller givetvis alla som bor,bryggeri mm väster om sala ! ! ! 

Telefon/mobil (phone) 
0706724100 

Länk till sida 
Med borgarforslag 

l 
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CEN T ERPART IET 

Till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Motion ang Omsorg och trygghet för äldre i Sala kommun 

Allt oftare möter vi äldre personer som uttrycker oro för sin situation och för den 
framtid som väntar dem. Man efterfrågar boenden där man har sin egen 
lägenhet men med tillgång till gemensamma utrymmen för social samvaro och 
enklare måltider, kort sagt det som i debatten definieras som Trygghetsboenden. 
Man vill känna sig trygg och mindre ensam och dessutom vara säker på att vid 
behov få omsorg. 

Tyvärr förstärker den utveckling som nu sker i kommunen den oro som många 
äldre känner. Personalen inom såväl vård- och omsorgsboenden som inom 
hemtjänsten gör stora och värdefulla insatser för de äldres vardag. Antalet 
platser inom vård- och omsorgsboenden minskar dock. Detta trots att det nya 
boendet- Johannesbergsgatan 2- öppnas under våren . Under det senaste året 
har istället ett antal platser inom vård- och omsorgsboenden dragits in, däribland 
Lindgården i Kila med drygt 20 platser. Diskussioner förs också om att stänga 
platser även på andra boenden. Antalet korttidsplatser, bl a på Ålängan, har 
minskat. Detta har gjorts med hänvisning till att kostnaderna ska minska. 
Förändringarna har dock inneburit att antalet hemtjänsttimmar ökat dramatiskt 
samtidigt som många äldre fått en försämrad livskvalitet. 

Beslut finns om att ta fram en äldreplan för Sala kommun. Men vi anser att den 
utveckling som nu sker är så oroväckande att insatser måste göras snarast. De 
äldre i Sala kommun har inte tid att vänta på äldreplanen. Vi är övertygade om 
att vi skulle kunna nå avsevärda förbättringar genom att öppna ett antal mindre 
trygghetsboenden i kommunen. Vi tror inte att storskaliga lösningar alltid är det 
bästa. 

Det som snarast bör göras är att återigen öppna Lindgården som ett 
trygghetsboende. Likaså bör möjligheterna utredas att kombinera Björkgården i 
Västerfärnebo med ett trygghetsboende, utredas möjligheterna att etablera ett 
trygghetsboende i anslutning tillÅsgården i Möklinta samt att etablera ett 
trygghetsboende i Ransta. Genom kombinationer med andra verksamheter, ex 
hemtjänsten eller andra kommunala eller privata verksamheter som finns på 
plats, bör detta gå att lösa på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. 



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

att i samarbete med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att öppna 
Lindgården som ett trygghetsboende, 

att i samarbete med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att 
etablera ett trygghetsboende i kombination med Björkgården i Västerfärnebo 
och i anslutning tillÅsgården i Möklinta samt 

att i samarbete med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att 
etablera ett trygghetsboende i Ransta. 

Christer Eriksson ( C ) 

Mårten Öhrström ( C ) Anders Westin ( C ) 

Gustaf Eriksson ( C ) Maila Pettersson ( C ) 

Hans Johansson ( C) Christer Gustafsson (C) 

Kerstin Larsson ( C ) Sven-Olof Pettersson ( C ) 

Anna Gillerblad ( C ) 



Motion om en busslinje till Enköping 

Kollektivtrafiken är bra för miljön och den underlättar resan till jobbet eller skolan. 
Det är viktigt att kollektivtrafiken är tillgänglig för alla. Den får inte vara bunden av 
geografiska gränser och måste tillgodose resenärernas behov. 

Som boende i Sala ska det vara enkelt att resa kollektivt till så väl jobbet som skolan 
eller till bekanta i en grannkommun. l dag kan boende i Sala resa direkt till bland 
annat; Stockholm, Uppsala, Västerås, Avesta och Borlänge med olika aktörer inom 
kollektivtrafiken. Det går däremot inte att åka buss till Enköping. Det borde vara lika 
enkelt ta bussen till Enköping som till någon annan närliggande kommun. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att fullmäktige beslutar att 

Att Sala Kommun initierar en process med aktörer inom kollektivtrafiken att utreda 
behovet av en busslinje till En köping 

Att utreda förutsättningarna för en busslinje till Enköping 

Andreas Weiborn (M) 



Motion om nyckeltal 

Det skall vara enkelt och lätt för en medborgare att via kommunens hemsida gå in 
och hitta information om kommunens förvaltningar och dess verksamheter. 

Det borde exempelvis snabbt gå att se vilken budget en viss förvaltning har och hur 
mycket av budgeten som förvaltningen har gjort av med. Samt även hur många 
anställda som arbetar på förvaltningen, och hur förvaltningens verksamhet ligger till i 
regionala- och nationella kvalitetsindex. 

Vidare borde tillexempel skolförvaltningen redovisa hur betygen är för kommunens 
skolor samt i jämförelse med regionala- och nationella betygsindex. Inom Vård och 
omsorgsförvaltningen borde kvalite samt brukarnas nöjdhet redovisas i jämförelse 
med regionala- och nationella index. Kommunstyrelsens förvaltning borde redovisa 
handläggningstider för olika ärendetyper underordnat dess kontors olika 
verksamheter. 

Sala Kommun borde därför enligt ovan exempel ta fram och börja redovisa nyckeltal 
för respektive kommunförvaltning. Dessa nyckeltal bör således vara anpassade efter 
de verksamheter som förvaltningen bedriver. 

Mot bakgrund av ovanstående redogörelse och exempel yrkar jag att Sala 
kommunfullmäktige beslutar att 

Att uppdra till skolförvaltningen att börja redovisa nyckeltal på hemsidan 

Att uppdra till Vård- och Omsorgsförvaltningen att börja redovisa nyckeltal på 
hemsidan 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning och dess kontor att börja redovisa 
nyckeltal på hemsidan 

Andreas Weiborn (M) 


