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Interpellation angående näringslivsprogram för Sala 

Kommun 

Under den här mandatperioden har det diskuterats och talats 

om ett näringslivsprogram för Sala Kommun. Nu senast i SA 

den 18 juni. Däremot är det högst oklart när programmet ska 

redovisas och antas. Därför vill jag i denna interpellation 

fråga kommunalrådet Per-Olov Rapp om: 

1. När kommer kommunalrådet att redovisa 

näringslivsprogram för Sala kommun? 

2. När kommer kommunfullmäktige att få behandla 

näringslivsprogram för Sala kommun? 

3. Vad är det som har gjort att processen med 

näringslivsprogram för Sala Kommun har tagit en 

sådan tid? 

Andreas Weiborn ~M) 
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Motion angående miljöcertifiering av Sala kommuns och 
kommunala bolags framtida byggnader samt vid ombyggnation av 
befintliga byggnader 

Energianvändningen i byggnader står för ca 40 % av Sveriges totala energianvändning'. En byggnad 

bör ha en livslängd på minst 100 år viket gör det viktigt att bygga energieffektivt för att minska 

byggnadens totala energianvändning och miljöpåverkan under livslängden. Även fast de flesta av 

kommunens byggnader är uppvärmda av fjärrvärme är det klokt att minimera energianvändning och 

miljöpåverkan. Det framtida samhället måste arbeta mot en ökad resurseffektivitet. 

Kommunen tillsammans med sina bolag har ett stort ansvar att bygga energieffektivt och visa vägen 

mot ett energieffektivare samhälle. Detta kan göras genom att framtida byggnader miljöcertifieras 

med ett miljöcertifieringssystem t ex Miljöbyggnad. Även byggnader som renoveras bör vid 

renoveringstillfället certifieras. Genom att använda ett certifieringssystem underlättas det 

energi effektiva byggandet och renoveringen i kommunen. 

De flesta certifieringssystem ställer mycket hårdare krav på bland annat byggnadens 

energianvändning än Boverkets byggregler. T ex så krävs att energianvändningen skall vara mindre än 

65 % av kraven i Boverkets byggregler för att uppnå Guldklassen i Miljöbyggnad för en icke 

el uppvärmd byggnad'. 

Baserat på ovanstående yrkar jag på att kommunfullmäktige beslutar att: 

• Sala kommun utreder vilket miljöcertifieringssystem som bör användas av kommunen och 

dess bolag. 

• Sala kommun fattar ett principbeslut om att alla dess och de kommunala bolagens framtida 

byggnader och renoverade/ombyggda byggnader miljöcertifieras. 

Erik Åberg 

Miljöpartiet de gröna 

1, Energimyndigheten, Energiläget 2013 httpsJienergimyndiglJ§ten.a-w2m.se/Horn8,r]1Vc?Resourceld=278~ 
2. Swedish Green Building council, Miljöbyggnad http://~~~gpf._§e/componentJdocman/doc downloadj106-bedomningskriterier~ 
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Ärende: Åtgärd för att få bort tung genomfartstrafik på Sörskogsleden 

Hastighetssänkningar, chikaner, farthinder, fartgupp och maximal tillåten 
tonnage kan vara bra åtgärder för att minska tung trafik. Men vi tror att 
det endast minskar trafiken i mindre omfattning, då många långtradare 
ändå säkert väljer att åka där för att det är bra mycket närmare och risken 
att åka fast för icke tillåten trafik är liten. 
Vi vill föreslå en åtgärd som enbart berör de stora tunga lastbilarna och 
inte påverkar övrig trafik. 
Det bästa sättet att få tung trafik att åka Förbifarten är att fysiskt 
begränsa höjden på Sörskogsleden. Inne i Uppsala är de flesta viadukter 
och passager begränsade till en total tillåten fordonshöjd av 3,9m. Där 
kommer de flesta "normala" lastbilar fram, som exempelvis brandbilar 
och sopbilar men även bussar. 

Då de långtradare som de boende inte vill ska färdas på Sörskogsleden 
ofta har en totalhöjd av straxt under 4,Sm (ca. 4,40-4,4Sm), (fri höjd är 
som bekant minst 4,Sm och behöver inte skyltas på passager), skulle ett 
sådant hinder begränsa deras framkomlighet. 

Det skulle enkelt kunna genomföras med att sätta upp en 
stålkonstruktion som inte möjliggör att högre fordon än föreslagna 3,9m 
kommer fram. Detta ska det givetvis skyltas om i god tid innan 
Sörskogsleden och att det gäller genomfart. 

Placeringen måste ta hänsyn till att långtradare måste kunna ta sig in till 
exempelvis OKQ8 utan problem. En ide är att använda befintlig cykel-och 
gångbro mitt på Sörskogsleden och bygga ner den med stålbalkar till rätt 
höjd. Då hindrar man inte långtradarna från infarterna längs vägen, bara 
de kommer från rätt håll. Och då får de använda Förbifarten för att ta sig 
runt om de av någon anledning skulle befinna sig på "fel sida" hindret 



och ska in på någon infart på andra sidan. 
Sedan är det viktigt att maximala tillåtna fordonshöjden blir registrerad i 
Trafikverkets databaser, så att lastbils-GPSer, som beräknar rutter 
beroende på fordonets höjd, automatiskt beräknar via Förbifarten. 
Idag finns t.ex. inte hastighetssänkningen till 50 km/h på Sörskogsleden 
med i NVDB, NationellVägDataBas. Där är det registrerat 70km/h på hela 
Sörskogsleden. 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att begränsa 
fordonshöjden på Sörskogsleden i enlighet med motionens förslag. 

/ 
Sala 2014-08-14 

f);tf<. ~ 
Emil Andersson (S) 

Vl~~-~ 
Ulrika Spårebo (S) 
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Mer idrott i skolan 

Europaparlamentet beslutade år 2007 om att uppmana medlemsländerna att schemalägga och 
garantera skolelever idrott minst tre gånger i veckan. I Sverige och i Sala idrottar eleverna 
två timmar i veckan varav en timme kan bytas ut till teori. Salas ungdomar är alltså bara 
garanterade en liten timme rörelse i veckan. 

Vi har ett växande problem med övervikt hos barn som sitter framf'ör dator och TV istället 
för att vara ute och röra på sig. Övervikt hos barn och unga ökar risken för diabetes och 
andra allvarliga följdsjukdomar om övervikten följer med dem upp i vuxen ålder. Barn och 
ungdomar som inte rör på sig har också lättare att utveckla depression. 

Barn och unga med koncentrationssvårigheter skulle också må bra av mer fYsisk aktivitet. 
En bättre hälsa bland barn och unga skulle sannolikt även bidra till att förbättra de sjunkande 
studieresultaten. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att bristen på fYsisk aktivitet bland barn och unga är 
ett växande folkhälsoproblem. 

Genom att erbjuda barn och unga mer idrott i skolan kan Sala kommun ta ett större ansvar för 
att vända denna negativa hälsotrend. Folkpartiet vill att barn och ungas fYsiska hälsa får högre 
prioritet, då vi tror att detta bra på både kort och lång sikt. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag 

Att Salas elever ska vara garanterade minst tre timmars idrott i veckan. 

Sala den 30 juli 2014 

el CU4 ;dAl' ~?i 
Lars Aldefors (FP) 
Gruppledare folkpar let Sala 
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