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•• 
BASTA 

Efter att vi i samband med Kommunstyrelsens möte har fått tillgång till och utvärderat 
Socialdemokraternas och Alliansens förslag och i dessa sett bra förslag som kan bidra till 
att förbättra Sala så vill Salas Bästa utgå ifrån Alliansens förslag som tar sikte på att 
öppna Lindgården och inte river Vallaskolan, dock med tillägg. och därför yrkar jag på 
att kommunfullmäktige beslutar 

• att anta Alliansens förslag till budget för 2015 och verksamhetsplan för 2016-
2017 samt att för kommunens driftsbudget besluta: 

• Att ta bort centrala utredartjänsten för KSF vilket minskar ram med 630 tkr för 
Kommunstyrelsen. 

• Att öka anslagen för Lindgården med ytterligare 2 000 tkr för 2016 och 2000 tkr 
för 2017 för att möjliggöra utökad hyreskostnad för renovering av Lindgården, 
detta möjliggöra investeringar för c:a 25 000 tkr. 

• Att en utredning tillsätts för att se hur vi kan få fler personer att arbeta inom vård 
och omsorg och få tillbaka vård och omsorgsprogrammet samt utredning av 
konsekvenserna (fördelar och nackdelar) kring heltid inom omsorgen, 
kostnaderna för utredningen skall rymmas inom befintliga anslag för Vård- och 
omsorgsnämnden. 

• Att en utredning tillsätts för att se över vad det skulle kosta att införa gratis 
lokaltrafik eller utökade turer av Silverlin j en, kostnaderna för utredningen skall 
rymmas inom befintliga anslag för Kommunstyrelsen. 

• Anslagen utökas för hyra av hundrastplats och skateboardpark under 2015 med 
80 tkr för 2015 och 160 tkr för 2016 resp. 2017. 

• Anslagen utökas för cykelvägar för Sala-saladamm med 70 tkr för 2015 och 150 
tkr för 2016 resp. 2017. 

• Anslagen utökas för ny idrottshall under 2016 med 470 tkr för 2016 och 1 800 
tkr för 2017. 

• Anslagen för ytterligare näringslivssatsningar utökas med 1000 tkr för 2015, 
1500 tkr för 2016 och 2 000 tkr för 2017. 

• Att i kommunens investeringsbudget för 2015-2017 anslå 2000 tkr för cykelväg 
mellan Sala och Sala damm år 2015 samt 

• Att en skateboardpark och hundrastplats byggs under 2015 för 2 300 tkr. 

• Att en ny Idrottshall byggs 2016 för 25 000 tkr. 

• Att Lindgården renoveras för 25 000 tkr år 2016 

Alliansens förslag hade ett prognostisera t resultat på 14 098 tkr för 2015. Med våra 
tillägg justeras prognosen till13 578 tkr. SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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