
Kommunfullmäktige i 

Sala kommun 

Motion 

Väckes av: Ulrika Spåreho 

l Sft.LA 

Föreslås att kommunen utreder förutsättningarna för att bilda ett kommunalt 

näringslivsbolag 

Näringslivsfrågorna och näringslivsklimatet är oerhört viktiga för kommunen 

och avgörande för om sala kommun ska kunna nå visionen om 25000 invånare 

2024. Likaså är det viktigt att jobbtillfällen skapas i Sala kommun för en 

förbättrad skattekraft. 

Hitintills har kommunen inte lyckats nå bra placeringar i Svenskt Näringslivs så 

kallade rankinglista. Kommunen har heller inte det helhetsgrepp över 

näringslivsfrågorna som gör att verksamheten kan påverkas på ett bra sätt. För 

näringsidkare och kommunmedborgare. 

Sedan flera år tillbaka drivs näringslivsfrågorna för kommunen i ett samarbete 

med Företagarcentrum och där ett avtal reglerar verksamheten. 

Vi Socialdemokrater anser att det nu är dags att tänka i nya banor och att 

förändra näringslivsarbetet och därmed skapa något helt nytt. Falkenbergs och 

Ulricehamns kommuner har skapat egna helägda kommunala näringslivsbolag 

och därmed kunnat utveckla näringslivsfrågorna på ett offensivt sätt och fått 

höga placeringar i Svenskt Näringslivs rankinglista. 

Vi Socialdemokrater anser att kommunen omgående bör utreda 

förutsättningarna för att bilda ett helägt kommunalt näringslivsbolag och ta 

ställning till bildandet när nuvarande avtal med Företagarcentrum ekonomisk 

förening löper ut 2016. 



Jag föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för bildandet 

av ett kommunalt näringslivsbolag samt 

att utredningen presenteras till kommunstyrelsen senast i december 2015 

Sala 2015-04-01 . .. 

~~ W/5\~ 
Ulrika Spårebo (S) ur~ ~ 



S KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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MOTION 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning beslutade vid sitt sammanträde 2013-03-20 
att f6reslå kommunfullmäktige att infora webbaserad medborgardialog och att skicka 
forslaget till kommunstyrelsen for beredning. (Dnr 2013/179) 

Avsikten med fårslaget var att skapa ett we b baserat medborgarforum for politik 

• där alla kan lägga medborgarforslag om Sala kommuns verksamhet 
• där medborgarna når fram till dem som bestärmner 
• där man kan samla nanmunderskrifter till sitt förslag 
• där man får svar från Sala kommuns politiker 
• att fungera som ett diskussionsforum för politik i Sala kommun 

Ärendet behandlades vid Kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 2013-05-
21. Ledningsutskottet beslutade då att överlämna ärendet till budgetberedning for 
hantering i strategisk plan 2014-16. (KSLU § 153/2013) Det togs dock aldrig med i 
den strategiska planen for 2014-16 och finns inte heller med i den strategiska planen 
for 2015-17. 

En webbaserad medborgardialog skulle utgöra ett viktigt hjälpmedel for att fordjupa 
den kommunala demokratin och göra det möjligt för invånarna i kommunen att på ett 
enklare sätt än idag vara aktiva i dialoger med beslutsfattarna. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås 

att inforandet av webbaserad medborgardialog skrivs in i den strategiska planen for 
2016-18. 



Hannele Owetz 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Virve Svedlund 
den 7 april2015 09:12 
Hannele Owetz 

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

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Från: kommun.info@sala.se [mailto:kommun.info@sala.se] 
Skickat: den 2 april 2015 11:09 
Till: Virve Svedlund 
Ämne: Formulärdata frän "Service - Skicka meddelande" (Sala kommun) 

Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Bråstagalan 4B 73330 Sala 

E-post (e mail) 
ruwaida 1984@hotmail.com 

Namn (fdrnamn och efternamn) (name) 
Ruwaida Nazar-T aha 

Vill du att vi kontaktar dig? (opinion_feedback) 
Ja. Via e-post. 

Beskriv här kort vad du vill framföra (opinion_text) 

A _A KOMillruN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -04- O 7 
Ak!bllaya 

l 

hej snälla fixa så vi som har behov kan få ha våra barn på fritids när det är helger och röda dagar. jag har två 
barn som jag måste leta och böka med barnpassning hela tiden. 

Telefon/mobil (phone) 
072-99 30 777 

Länk till sida 
Medborgarförslag 

l 



Hannale Owetz 

\Från: 
"Skickat: 
Till: 

Virve Svedlund 
den 7 april2015 09:12 
Hannele Owetz 

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

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Frän: kommun.info@sala.se [mailto:kommun.info@sala.se] 
Skickat: den 2 april 2015 11:08 
Till: Virve Svedlund 
Ämne: Formulärdata frän "Service- Synpunkter" (Sala kommun) 

Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Bråstagalan 4 B 733 30 Sala 

E-post (e mail) 
ruwaidal984(al,hotmail.com 

Namn (flirnamn och efternamn) (name) 
Ruwaida Nazar-T aha 

Välj ett alternativ (opinion_category) 
Synpunkt/fårslag 

Vill du att vi kontaktar dig? ( opinion_feedback) 
Ja. Via e-post. 

Beskriv här kort vad du vill framföra (opinion_text) 
hej jag har två barn som går i skolan på valla och på fritids då jag jobbar. men problemet är att jag ej har 
tillgång till fritids på lör/sön och röda dagar och får leta och böka med barnpassning. snälla kan ni inte fixa 
så vi som har behov kan få hjälp med detta fram till 18.30 åtminstone på helgerna då det ej är öppet armars. 
vore oerhört tacksam och en lättnad fdr mina barn som blir så ledsna när det ej finns hjälp. 

Telefon/mobil (phone) 
072-99 30 777 

Länk till sida 
Medborgarförslag 

l 



Fra: SKF[skolforvaltningen@sala.se] 
Dato: 09.03.2015 11:25:33 
Til: KSF[kommunstyrelsens.forvaltning@sala.se] 

Sida l av l 

Tittel: VB: Lämnad synpunkt via hemsidan för registrering (Ärendeld: da55d8ca-fc70-488a-aeb4-32c9d5822412) 

Från: commentEmail@sala.se [mailto:commentEmail@sala.se] 
skickat: den 6 mars 2015 14:14 
Till: SKF 
Ämne: Lämnad synpunkt via hemsidan för registrering (Ärendeld: da55d8ca-fc70-488a-aeb4-32c9d5822412) 

lämnad synpunkt: via hemsidan för registrering 
Ärende Id da5 5d8ca-fe 7 0-488a-aeb4-3 2c9d5 822412 
Datum 2015-03-06 13:54 

Ansvarig nämnd 
Typ av synpunkt 

Avser verksamhet 

SYNPUNKT 

Utbildnings- ocb arbetsmarknadsnämnden 
Synpunkt/förslag 
Arbetsmarknadsfråga 

Medborgarförslag Sala 2015-03-06 Jag läste i Sala Allehanda att Karlbergs kiosk ska rivas. Jag såg att Sala 
Kommun har köpt kiosken. Jag fOrslår att Sala kommun flyttar kiosken till Evelunds rastplats Där behövs en 
kiosk det skapar arbete i kommunen och många som åker till Avesta och Dalarna efterfrågar en kiosk där man 
kan köpa kaffe glass godis mm. 

Med vänlig hälsning 
Tommy Karlsson 

Återkoppling? 
Kontaktuppgifter 
Namn 
Postadress 
Telefon- och mobilnummer 

E-postadress 

Skickat till e-post 

Ja. Via e-post. 

Drottninggatan 13c 733 30 Sala 

skolforvaltningen@sala.se 

http://ephorte.sala.se/ePhorte/ API/GETDOC/Default.aspx?DL _DO KID_ DB=21595&... 2015-03-26 
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Motion om Sala 400 år.(igen) 

Den 24/4 2003 lämnade Pi a Nilsson, Tommy Johansson och Per-Olof Rapp samtliga (S} in en 

motion till fullmäktige om vision för Sala 400 år 2024 (KS 2004/37 /6} med förslag om att 

starta ett visionsarbete om Sala 2024. 

Majoriteten i fullmäktige beslutade dock att avslå motionen med bland annat motiveringen 

att det låg långt fram och dagens problem måste lösas först. 

Under mandatperioden 2010-20141ade den s-ledda kommunledningen fram ett tydligt mål 

om att sala kommun 2024 ska ha 25000 innevånare. 

För att kunna få denna ökning ställs det stora krav på kommunen när det gäller 

verksamheten, skola, barnomsorg, äldreomsorg med mera, nya bostäder måste byggas, 

kollektivtrafiken måste byggas ut, arbeten måste skapas. Allt detta ingår i 

kommunledningens normala arbete. Det gäller också att "locka" människor att flytta till Sala. 

Då behövs det utåtriktad markandsförning. 

För att få ett intresse för sala måste Sala synas och bli omtalad på ett positivt sätt. Där 

kommer 400-hundra års jubileet vara den viktigaste funktion. 

Kungligt besök? Minnesbok? Samarbete med Silvergruvan, Väsby kungsgård, Sätra brunn, 

föreningar/företag/organisationer måste till. 

För att lyckas med detta som är en lång process måste arbetet starta så fort som möjligt så 

att Sala kan omtalas varje dag i 9 år, motionsbehandlingen blir då en del av processen. 

Arbetet med detta måste vara en naturlig del av förvaltningarnas arbete och leds av 

kommunchefen. Kommunstyrelsens ledningsutskott är självskrivet det politiska organet som 

håller i styrningen. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi 

att kommunfullmäktige beslutar starta arbete med Sala 2024 snarast. 

sala 2'015.03.05 

. ~-. 
~ i i " \i!r. , \, 11\ __..., ; ·~\.L.--

l,../ v ; 
Tomrzt'Vohansson(S} 

·-

/) 
. t·</ i ./ 

v ,?) { ' v/? '·:>-,.d 
't.{> ·\:: t#ti ~rq j7 ,, 

Pia Nilsson (S} Per-Olof Rapp (S} i ~ 



Kommunfullmäktige i 

salakommun 

Motion 

Väckes av: Ulrika Spåreho 

Rätten till heltid. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -03- O 6 

r 

200 000 personer i Sverige, främst kvinnor tvingas jobba deltid. I 
Sala kommun är siffrorna 438 st varav 400 st är kvinnor inom den 
offentliga sektorn. De flesta jobbar inom välfärdssektorn och är 
undersköterskor, barnskötare och vårdbiträden. 

De har svårt att få den låga deltidslönen att räcka, samtidigt som 
de oroar sig för pensionen. Rätten till heltid är också en 
jämställdhetsfråga. Vi vill skapa förutsättningar för att både 
kvinnor och män ska kunna arbeta i lika hög utsträckning. 

I socialdemokraternas budget för 2015-2017 fanns det pengar 
avsatta för att anställa en projektledare för året 2015 och första 6 
månader 2016, för att införandet av rätten till heltid skulle bli 
effektiv både för den anställde och verksamheten. 

Det finns flera kommuner som infört rätten till heltid med lyckat 
resultat sjukfrånvaron har minskat, kostnaderna för övertid har 
minskat samt antalet visstidsanställningar har sjunkit. 



Jag föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att Sala kommuns anställda ska ges rätten till heltids 
anställningar. 

samt 

Att kommunstyrelsen senast 30 september 2015 redovisas hur 
och när rätten till heltid kan genomföras. 

Sala 5/3-2015 

;1 l ' ' <://··-:~ _ _,,,,_ > 
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Ulrika Spåreho (S) 



Motion 
Till Sala kommunfullmäktige !';":r.8n~ l _, jAktbilaga 
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Angående utsatta E "' .. r·eministiskt initiativ 

medborgare 
Att utsatta BU-medborgare inte får något socialt skydd eller medborgerliga och mänskliga 
rättigheter i Sverige eller i sina hemländer är en skam för EU, för Sverige och för svenska 
kommuner, inklusive Sala kommun. Alla som säger sig stå för principen om människors lika 
värde, rätten till ett värdigt liv och en demokratisk samhällsutveckling måste därför höja sina 
röster. 

En del av dem som numera kommlt att betecknas som EU-migranter är BU-medborgare utan 
medborgerliga rättigheter i hemlandet eller i värdlandet Gemensamt för dessa BU-medborgare 
är att den finansiella krisen i södra Europa samt fattigdom, diskriminering, brist på 
försörjningsmöjligheter och ökade inkomstklyftor har drabbat dem hårt 

Den fria rörligheten är en grundprincip inom EU. Det innebär att en BU-medborgare från ett 
annat land har rätt att stanna i Sverige i tre månader utan några särskilda tillstånd eller pengar 
till försörjning. 

Vistelseprincipen i socialtjänstlagen innebär att varje kommun har det yttersta ansvaret för att 
enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver och att den kommun där den enskilde 
vistas ansvarar för stödet och hjälpen. Frågan om en persons hemvist i en kommun avgörs inte 
av huruvida personen har svenskt personnummer eller inte. 

Lagen medger inga undantag och tillåter inte att vistelsen eller rätten till bistånd tolkas olika 
utifrån härkomst, medborgarskap, etnicitet eller liknande. EU-rätten ställer inga hinder för 
kommunerna att lämna stöd och hjälp till de BU-medborgare som vistas i kommunen. 

Ett särskilt ansvar har vi också för de barn som kommer hit som BU-medborgare. FN:s 
barnkonvention slår fast att alla barn som vistas i ett land, utan åtskillnad har rätt att få sina 
mänskliga rättigheter tillgodosedda. Skolverket konstaterar att barn till BU-medborgare som 
vistas i Sverige längre än tre månader utan uppehällstillstånd ska ses som papperslösa och ha 
rätt till utbildning, men det finns också exempel på kommuner som, med hänvisning till 
barnkonventionen, erbjuder skolgång även till dem som bara stannar i tre månader. 

Det optimala vore att ingen människa skulle känna sig tvungen att lämna sitt hemland på 
grund av fattigdom, diskriminering eller utanförskap, men så ser det inte ut i dag. 

De utsatta BU-medborgarna kommer hit för att de diskrimineras i sina hemländer, saknar 
möjlighet att få arbete och lever under extremt fattiga förhållanden. På lång sikt måste deras 
förhållanden i hemländerna förbättras, men på kort sikt måste vi ge dem ett värdigt bemötande 
när de befinner sig i vår kommun. Att bemötas med värdighet, få tak över huvudet och mat för 
dagen är grundläggande mänskliga rättigheter. 

Som det ser ut i dag hjälper Sala kommun till med samordning mellan ett antal 
friviillgorganisationer som erbjuder frukost, kaffe och lunchsoppa måndag-fredag, kaffe 

Sida l av 2 Feministiskt initiativ 



lördagar, samt dusch- och tvättmöjligheter måndag och tisdag förmiddag. Under jul-, nyårs
och trettonhelgen 2014/2015 betalade kommunen för 18 sängplatser på Sofielunds 
vandrarhem, som just då råkade ha lediga sängplatser. En privatperson har också bidragit 
ideellt med tolkhjälp vid enstaka tillfällen. 

Med. hänvisning till ovanstående yrkar vi 
" att Sala kommun efterlever socialtjänstlagens vistelseprincip. Det skulle ge socialt 

utsatta BU-medborgare rätt till en skälig levnadsnivå på samma villkor som alla andra 
i kommunen, med bland annat tak över huvudet och mat för dagen för dem som 
uppehäller sig i kommunen och inte kan tillgodose dessa behov på egen hand. 

" att kommunen bekostar ett härbärge med dusch- och tvättmöjligheter för dem som 
vistas i Sala kommun och inte själva kan ordna tak över huvudet. Självklart gäller vårt 
yrkande om härbärge även de hemlösa svenska medborgare som finns i vår kommun. 

" att kommunen ornhesörjer grundbemanning av detta härbärge och för övrigt fortsätter 
samarbetet med frivilligorganisationerna. 

" att Sala kommun upprättar en plan för hur utsatta BU-medborgare tas emot när de 
kommer till vår kommun och att behoven inventeras fortlöpande genom uppsökande 
verksamhet. 

" att Sala kommuns insatser för BU-medborgare tas fram i samverkan med de berörda 
och utifrån deras behov. 

" att alla insatser kommuniceras till de berörda på modersmålet och med utgångspunkten 
att det handlar om rättigheter som tillgodoses. 

"' att Sala kommun ger rådgivning och information till BU-medborgare som kommer till 
vår kommun, om de möjligheter som finns för dem till exempel vad gäller socialt 
skyddsnät. vård, utbildning och arbete. 

" att kommunen bekostar de tolkinsatser som krävs för att kommunicera behov och 
insatser samt ge rådgivning. Det är önskvärt att detta inte enbart sker via telefontolk. 

" att Sala kommun ger utsatta BU-medborgare tillgång till verksamheter som språkcafe, 
fadderskap för nyanlända och SPI-undervisning. 

.. att kommunen erbjuder skolgång även till de barn vars familjer stannar i Sverige kortare 
tid än tre månader. 

" att Sala kommun avsätter medel till ett projekt för att verkställa ovanstående punkter. 
" att detta projekt startas upp snarast möjligt, med målet att det senast i november 2015 

ska finns ett härbärge i Sala kommun som är klart att ta emot gäster. 

Sala, den 8 april2015 

Med bästa hälsningar, 

Beatrice Björkskog, gruppledare, Feministiskt initiativ Sala 

Sida 2 av 2 Feministiskt initiativ 



Kommunfullmäktige l Sala kommun 

Motion om att hissa regnbågsflaggan i Sala 

Regnbågsflaggan är en internationell symbol för stolthet och 

mångfald hos H B T Q-personer, den står också för tolerans och 

respekt för medmänniskorna. 

För de flesta är det självklart att älska och leva med vem man vill, 

men tyvärr inte för oss alla. Det borde vara alla människors rätt att 

få leva i frihet och öppenhet. 

Många kommuner hissar regnbågsflaggan under Stockholms 

Pridevecka och somliga även under IDAHOT (International Day 

Against Homophobia and Transphobia), detta för att visa att deras 

kommun står för mångfald, står för allas lika värde. 

Det är dags för Sala kommun att göra detsamma! 

Därför yrkar jag 

att Sala kommun hissar regnbågsflaggan under stockhalms 

Pridevecka 

att Sala kommun hissar regnbågsflaggan under IDAHOT 

Sala 2015-02-23 
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Motion till Sala kommunfullmäktige 

Inrättande av resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsa. 

Den som drabbas av psykisk ohälsa eller psykiska sjukdomar måste värderas högre på både kommun

och Jandstingsnivå. Just nu är det alltför många delar i både vården och omsorgen som fungerar 

undermåligt eller inte alls. Den psykiska ohälsan måste jämställas med den fysiska. 

Flera områden lämnar mycket mer att önska i sammanhanget, däribland skolväsendet, speciellt på 

gymnasienivå. Har du oturen att drabbas av psykisk sjukdom, ohälsa är det inte ovanligt att dina 

chanser till att klara av din skolgång är borta. Det finns inte tillräckliga resurser till att hjälpa dessa 

elever, patienter, medmänniskor på någon nivå idag. Här finns en stor skillnad mellan hur människor 

med olika former av psykiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar värderas, bedöms och bemöts i 

form av stöd och hjälp. Det kan skilja extremt mycket vilken hjälp man får och bedöms ha rätt till. 

Samverkan med alla berörda instanser runt den hjälpsökande måste utvecklas och stärkas, vi måste 

kunna erbjuda helheten som så väl behövs. 

När någon lider av depression eller ångest är det mycket svårt att själv kontakta och besöka alla de 

instanser som behöver kontaktas, det är ett alldeles för högt krav på individen. Därför föreslår vi att 

inrätta ett resurscentrum, där alla de olika personer som behövs för individens vardag och 

tillhörighet i samhället finns att träffa på en och samma gång. l resurscentrumet finns exempelvis 

boendestöd, personstöd, god man, kurator, socialtjänst, försäkringskassa, 

vårdförmedlare/patientlots, studievägleda re, arbetsförmedlare och en skolkontakt. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

att Sala kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett 

resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsa. 

att Sala kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att se över en utveckling av 

samarbetet med Landstinget Västmanland inom ovannämnda område. 

sEdman {SD) 


