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Byt ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor 

Nyligen har Sala H e by Energi tillsammans med Sala kommun tecknat ett avtal som innebär 
att 5000 gamla armaturer i gatubelysningen kommer att bytas ut mot nya intelligenta lED
armaturer. Resultatet av detta blir att elförbrukningen minskar med 80%, kvaliten på 
belysningen blir bättre samt att vi sparar energi och därmed även en väldigt viktig åtgärd för 
miljön. Att lamporna beräknas hålla i 20 år och dessutom inte innehåller kvicksilver är också 
bra miljöåtgärder. Otroligt bra att detta samtidigt sparar 1,3 miljoner kr/år i minskade 
kostnader för energiförbrukning. 

Nu är det dags att sätta igång steg två i detta projekt och det är naturligtvis att byta ut 
belysningen i kommunens alla lokaler tilllED belysning. Detta skulle självklart vara bra på 
samma sätt som utomhusbelysningen alltså för miljö, ekonomi och elförbrukning. Dessutom 
ett väldigt viktigt steg i Sala kommuns utveckling mot ett hållbart samhälle. 

Om man lyckas förhandla fram ett liknande avtal som det med gatubelysningen så kostar det 
ingenting för kommunen utan man sparar pengar. Tar man hjälp av Sala Heby Energis 
erfarenheter och kontakter från upphandlingen av gatubelysningen så bör det kunna gå 
snabbt och smidigt. l motionen föreslår jag bara lED-lampor, men naturligtvis är det nog en 
fördel om en stor del av det blir så kallade intelligent LED-belysning där varje lampa kan 
övervakas och regleras individuellt. 

Jag yrkar att Sala kommun byter ut belysningen i kommunens samtliga lokaler tilllED
belysning 

~~~ 
ErikAberg U 
Miljöpartiet de gröna 



Freweyni Ghirmay 
jakobsbergsgatan 20 B 

733 34 Sala 

T. 070 0413 108 
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Till politikerna i Sala kommun 

Mitt namn är Freweyni Ghirmay och jag har bott i Sala i snart 9 månader. jag promenerar till skolan 
varje dag, men jag känner mig alltid rädd när det blir vinter och halt och mörkt. jag har halkat många 
gånger. Det är också jobbigt att promenera så långt i dåligt väder. 

Mitt förslag är att bygga ut flera bussturer till Kungsängsgymnasiet, så att tiderna passar oss 
vuxenelever. Då skulle det bli mycket lättare att komma till skolan eller jobbet för alla. På sfi börjar vi 
halv nio och slutar klockan tolv eller börjar halv ett och slutar klockan fyra. Det skulle räcka med 
en buss som stannar vid skolan 15 min före resp. efter dessa tider. 

Med vänlig hälsning 
Freweyni Ghirmay 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-10-26 

Namn: Emilia Jonsson 

Gatuadress: Väsbygatan 11 

Kommunfullmäktige 
sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 sala 

2014-01-22 

BLANKETT, MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
KDmmunstyrelsens förvaltning 
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Postnummer, ort: _,7.=3:::3:::38=Sa,l,_a ____________________________ _ 

Telefon: 0704147465 

l Förslagets rubrik: lärarsekreterare till skolan 

l Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Det kommer inte som någon nyhet: svenska elever har halkat efter i skolan de senaste åren, vilket 
framkommit i flera internationella mätningar som till exempel i PISA-undersökningar. En av många faktorer 

1 till detta kan vara att läraryrkets roll har förändrats. Lärarna i Sverige har fått allt fler 
!administrativa uppgifter som ska utföras inom deras ordinarie arbetstid. Det innebär att läraren får 
mindre tid till att underv~sa eleverna. Samtidigt är jag övertygad om att det på varje skola i Sala finns 
kompetenta och engagerade lärare som vet hur man lyfter en elev och ger just den eleven de bästa 
förutsättningarna att växa i skolan. Tyvärr går lärares arbetsdag i dag åt till så mycket annat än att 
förbereda och utveckla undervisningen och ge varje elev just den tid han/hon behöver. Lärare upplever 
alltmer stress, men det är sällan eleverna som stressar. I stället är det lärares administrativa börda som 
växt. Lärarens fokus ska ligga på eleverna, inte blanketter. En kartläggning av grundskalelärares 
tidsanvänding, gjord av skolverket 2013, visade att 13% av en arbetsdag går åt till just administrativt 
och praktiskt kringarbete. 

För att möta detta borde lärarsekreterare införas, där behoven är som störst i Sala. sekreteraren skulle 
avlasta läraren administrativa göromål såsom att skriva frånvarorapporter, kopiera papper, samla in 
blanketter och även rätta skolböcker. Var behoven är som störst är något man skulle behöva titta vidare 
på. 

Jag godkänner att Sa!a kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204}. 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALAKOMMUN 
Kommunfui!mäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

r··.,.1 
underskrift: {.:- )7/ttA..:--:ref.-1.-.----~ 

······-···············-----------~~7/':-"··--·----------------------·------------.------·---------------------------------------------------------· 

t,.>• 

Besöksadress: Stora Torget 1 
vaxel: 0224-74 70 oo 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Vfrve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 



(forts. sid l. Beskriv och motivera ditt förslag) 

Lärarna har utbildning, yrkesskicklighet och kunskap som vi inte har råd att 
ödsla med. Det är deras tid är alldeles för värdefull för. 

Det här är skulle också kunna öppna upp jobbtillfällen för till exempel unga 
människor som då kan ta ett extrajobb. 
Genom att införa någon form av lärarsekreterare kan vi ge lärarna extra utrymme 
att göra det de faktiskt är menade att göra: inspirera och undervisa framtidens 
generation. 

Mot bakgrund av detta borde sala kommun inrätta 11 lårarsekreterare" i syfte att 
avlasta lärare administrativa göromål. 
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Medborgarförslag 

Datum: 2014-10-27 

Namn: My Undström 

Gatuadress: Po elgatan 14 

Kommunfull'mäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 sala 

2014--01-22 

BLANKETI: MEOBORGARFÖRSI.AG 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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Postnummer, ort: _7:.:3"3"3'-'7,_, ,sa::;l,_a _______________________ _ 

Telefon: 86863 

Förslagets rubrik: 
Hjälpa hemlösa- BRÅTTOM! 

Beskriv och mOtivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Hej! 

Jag heter My, är 10 år gammal och vill lämna ett medborgarförslag. 
Jag vill inte längre se människor som inte har ett hem att gå till på kvällen. Jag får ont i magen och 
blir ledsen för att alla som år i sala borde ha någonstans att bo. 

Jag vill att ni ordnar ett ställe där de får bo, leva och äta. Få rena och fina klåder och att de får vara 
1 kvar där tills de har ett riktigt hem att flytta till. 

Nu är det bråttom för snart är det vinter! 

Det är också viktigt att det finns personal som kan prata med de som behöver hjälp. Talar man ett annat 
språk än svenska behöver det finnas personal som kan prata rätt språk. 

Hej då! 

My 

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. 

SAlAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Underskrift V1ffL ~n d s b )tJ m 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224~74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

Vll'lle Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

vir~~e.svedlund@sata.se 

Direkt: 0224-74 70 11 



Marie Öhlund 

Till: 
Ämne: 

carina@admanum.se 
SV: Skattekollen 

Medborgarförslag om att Sala kommun ansluter till skattekollen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- 2 3 
Dlarianr
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Sala kommun har tagit emot ditt medborgarförslag om att Sala kommun ansluter sig till Skattekollen. 

Ditt medborgarförslag kommer nu att beredas av kommunstyrelsen. 

När ditt medborgarförslag ska behandlas av kommunfullmäktige kommer du att få ett meddelande om detta. 

Cirka en vecka efter sammanträdet kommer du att få ett protokollsutdrag med beslut. 

Med vänlig hälsning 

Marie Öhlund 
förvaltningssekreterare 
administrativa enheten 

marie.ohl und@ sala .se 
Direkt/mobil: 0224-74 74 03 

Sala kommun 
733 25 Sala 
Rådhusgatan 4 C 
Telefon: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-185 56 
www.sala.se 

Från: Carina Kreku Hofvander [mailto:carina@admanum.se] 
Skickat: den 7 oktober 2014 17:15 
Till: Per-Olov Rapp 
Ämne: skattekollen 

Hej Per-Olov, 

Jag önskar att Sala ansluter till Skattekollen. 

Tänk så intressant att kunna se vart skattepengarna faktiskt tar vägen, och tänk så många meningslösa 
diskussioner man skulle slippa om man kunde hänvisa till Skattekollen! 

http://www.skattekollen.se/ 

De här kommunerna är redan anslutna. 

• Berg 
• Fagersta 
• Grästorp 

1 



• Halmstad 
• Huddinge 
• Karlskoga 
• Kungsbacka 
• Lerum 
• Linköping 
• Luleå 
• Norberg 
• Stockholm 
• Östhammar 

Med vänlig hälsning 

Carina Kreku Hofvander 
0705 88 52 52 
admanum. se 
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Kvinnojouren i Sala 

Medborgarförslag 

2014-11-02 
Föreningen Kvinnokraft 
Box 39 
73321 Sala 
0224 18289 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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När våldsutsatta kvinnor och barn söker stöd och hjälp på kvinnojouren visar det sig 
att för många är bostadsfrågan ett stort problem. Svårt att bryta upp från en 
destruktiv relation om man inte har någonstans att bo. 
Det innebär att kvinnor och barn blir kvar i en oacceptabel och i många fall en farlig 
livssituation, där våldet trappas upp och leder till psykiska och fysiska skador. 

För de kvinnor och barn som får hjälp med akut boende på jouren innebär det att de 
blir kvar onödigt länge, istället för att de får möjlighet att skapa sig ett eget hem. 

För barnen innebär det isolering då jourlägenhetens adress inte ska avslöjas. Svårt 
med förskola, skola och kamrater. 
Innebär också att kvinnor och barn med akuta behov av jourboende måste avvisas då 
lägenheten är upptagen. 

Med anledning av ovan föreslår vi att våldsutsatta kvinnor får förtur tilllägenhet i 
det kommunala bostadsbolaget. 

/ 

t5[tt.Lfl1!!__E4?.~t:fL_~~----
Kerstin Bouvin 

Kvinnojouren 
Box 39 
733 21 Sala 

Telefon 0224 182 89 
08.00- 12.00 

pg 78 61 38-8 
org.nr 879500-4483 


