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Motion 

Väckes av: UlrikaSpårebo 

Förenkla - helt enkelt 

DiarJenr 
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Förenkla - helt enkelt är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina foretagskontakter. 
En utbildning som SKL (Sveriges kommuner och landsting) anordnar. Sedan starten 2010 så har 103 
kommuner deltagit. Utbildningen riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter företag i 
sitt arbete. 
Med sjunkande placering på svensknäringslivs rankinglista så måste kommunen tillsammans med 
näringslivet börja jobba för en bättre placering, attityder och bemötand, tydligt ledarskap, ökad 
forståelse for företagens behov och utmaningar, effektiv förvaltning och service i 
myndighetsutövningen, näringslivets kompetensförsörjning och samverkan skola och näringsliv, samt 
föra en dialog med företagen. 

Vi socialdemokrater har tidigare motionerat om att utreda förutsättningarna till ett kommunalt 
näringslivsbolag och i väntan på svar så kan vi inte sitta med armarna i kors, utan andra saker behöver 
göras för att hjälpa till för att Sala kommun ska vara en attraktiv kommun för så väl företagare och 
medborgare. 

Genom att delta i Förenkla - helt enkelt så tas ytterligare ett steg i kommunens utvecklingsarbete av 
det lokala företagsklimatet. 

Jag föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att: kommunstyrelsen far i uppdrag att ansöka om deltagande i Förenkla - helt enkelt. 

Sala 2015-05-15 

Aktbilaga 
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Till Sala kommunfullmäktige Feministiskt initiativ 

Transinkluderande ansökningar, 
blanketter och enkäter 
Långt ifrån alla människor identifierar sig som antingen man eller kvinna. Forskning visar att 
1-2 0/o av befolkningen är transpersoner. Till begreppet transpersoner räknas till exempel 
personer som identifierar sig med ett annat kön än det de tillskrevs vid födseln, personer som 
inte identifierar sig med något kön, personer som identifierar sig med olika kön genom livet 
och många andra könsidentiteter. 

Transpersoner är en av samhällets mest osynliggjorda och utsatta grupper. Ohälsotalen inom 
gruppen är mycket stora och de bemöts ofta med okunskap. 

Diskrimineringslagen ISFS 2008:5671 klargör i 1 kap 1 § avsikten att skydda personer med 
"könsöverskridande identitet eller uttryck" från diskriminering. 

Feministiskt initiativ anser att varje människa har rätt till sin könsidentitet och att ingen ska 
behöva känna sig tvingad att identifiera sig som antingen man eller kvinna. 

Ett steg mot ett samhälle som är mer inkluderande för transpersoner, är att bygga 
samhällsstrukturer som möjliggör andra val än enbart "man" eller "kvinna". Ett sådant litet steg 
är att lägga till alternativet "annat" i kommunens ansökningar, blanketter och enkäter. 

Genom denna reform erkänner kommunen dem som varken identifierar sig som män eller 
kvinnor och får samtidigt möjlighet att ta del av statistik om transpersoner, vilket nästan helt 
saknas i dag. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 
o att Sala kommun inför "annat'' som alternativ till "man" eller "kvinna" i alla de 

handlingar där begäran om att uppge sitt kön förekommer. 
o att Sala kommun inte begär upplysning om kön när den informationen inte är 

nödvändig. 

Sala, den 11 maj 2015 

Med bästa hälsningar, 

Beatrice Björkskog, gruppledare, Feministiskt initiativ Sala 

Sida 1 av 1 Feministiskt initiativ 
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__ FRAMTIDSPARTIET I SALA 

Kommunfullmäktige i 

Sala kommun 

Motion 

Väckes av: Ulrika Spårebo 

Han delsutredning 
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Sala har idag en god utvecklad handel både när det gäller sällanköps -och 
dagligvaruhandel, men för att kunna stå oss konkurrenskraftiga mot de större 
kringliggande städerna och deras handelsutveckling behöver vi vara väl förberedda 
att behålla den handel vi har idag samt ta oss an framtiden och dess utmaningar på 
handelsområdet. 

2006 gjordes en handels- trafik- och parkeringsutredning av Nordplan AB. 

Mycket har hänt i Sala kommun sedan den utredningen. 

Bl. a. har gallerian Sala Torg tillkommit som öppnades 2008; en utveckling har skett 
på Fridhemsområdet där ny detaljplan är framtagen och som inom kort kommer att 
behandlas i kommunfullmäktige. 

Vi socialdemokrater vill också betona att det är av största vikt att behålla den handel 
som finns, samtidigt som en utveckling bör ske av handeln och då främst i centrum. 

Men idag är det 2015 och vi Socialdemokrater tycker att det åter är dags att göra en 
ny utredning som är anpassad till dagens behov och efterfrågan för att Sala 
kommuns handlare ska stå sig konkurrenskraftiga. 

Jag föreslår kommunfullmäktige beslutar: 

att: kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en ny handelsutredning som ska 
redovisas till kommunstyrelsen senast våren 2016. 

Sala 2015-05-28 

1 ' . r:·-----.. 
U-k~o-'S)~ 

Ulrika Spårebo (S) 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Namn: --~x;;;;-~---------------------------------- -
Gatuadress: _ 5 V~ A-4!f:)i~~ _ ,:r /) -------------------------------

Postnummer, ort: __ 7 3 3 3JJ ----~cd~ ------ --------------------
Telefon: tJ2 Z Y--67 L/J~/ d 1--3 6 '12., 36 ~ ·----------------------------------+------------------------------------------------------------· 

I 
Förslagets rubrik: ~A ,, , 

. ~'yc1;n~ 
Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

'5e ~vill ~f_! 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfu llmäktige 
Box 304 
733 25Sala 

Underskrift: 

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

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

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



Förslaget innefattar ett iordningställande av marken i Camitzka parken för uppläggning 
av roddbåtar samt ordnande av ett antal bryggplatser för dessa. De upplagda båtarna bör 
kunna låsas fast i någon form av räcke. De båtar som får läggas upp bör vara försedda med 
märkning så att ägarna kan identifieras. Nu är det många båtvrak som behöver tas bort men då 
ägarna är okända ställer sig detta litet knepigt juridiskt sett. Bryggplatserna kan lämpligen 
hyras ut mot en mindre avgift. För isättning och upptagning av båtarna bör det ordnas en 
särskild ramp eller annan iordninggjord plats. Det bör kunna gå att komma ner med en mindre 
båtvagn. 

Motivering: Idag finns det ingen ordnad plats av detta slag, vilket har till följd att ett stort 
antal båtar nu ligger väldigt oordnat och försvårar isättning och upptagning. Stranden vid 
parken är inte heller sådan att den underlättar en isättning och upptagning av båt. 

Samråd i anledning av förslaget har skett med Åke Lanz och Christer Ekman. Telefonsamtal 
med Roger Nilsson vid kommunen åberopas också. 
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Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 

Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

/? v . 
Underskrift : ~ Jq vJ, YJ d G c0-v-i~ :-/-(__ ··-··-77---·-···----------·--·----··----····---- ·---------------- -----------·- ··· 

Besöks adress: Stora Torget 1 
Växel: 0224·74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 
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Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer 
Tillämpandet av enprocentsregeln, som innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om
eller tillbyggnationer av fastigheter och annan offentlig infrastruktur investeras i konstnärlig 
gestaltning och utsmyckning, har fatt allt större genomslag i Sverige. Konstnärsnämndens 
rapport Ingen regel utan undantag - Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentlig 
miljö, 2013 1

, visar att 77 procent av landstingen och regionerna arbetar aktivt med 
enprocentsregeln. Nästan hälften av landets kommuner tillämpar enprocentregeln. Räknar 
man även med de kommuner som har enprocentsregeln som målsättning eller riktlinje uppgår 
andelen till 64 procent. Vetskapen om konstens betydelse för de gemensamma miljöerna 
sprider sig. Det är hög tid för Sal!! kommun att inspireras av de andra kommunerna. 
Kommunen bör höja de konstnärliga ambitionerna och anta regeln om att avsätta minst en 
procent för konstnärlig gestaltning i samband med ny-, om- eller tillbyggnationer av 
fastigheter, gator, torg och annan infrastruktur inom kommunens gränser. 

Att estetiska värden och konstnärlig gestaltning vägs in i planeringen av offentliga miljöer 
skapar flera mervärden: 

• Trivseln i bostadskvarter, stadsmiljöer, vägar och parker ökar, då konsten bidrar 
med skönhet, överraskning och stimulans 
• Den offentliga konsten skapar socialt hållbara och estetiskt intressanta rum, med 
förutsättningar att locka till sig invånare, turism och näringsliv 
• Konsten sätter igång tankar, ger nya perspektiv och gör medborgarna mer kreativa 
och öppna 
• Den offentliga konsten är demokratisk; invånare, även barn med föräldrar som 
inte tar sig till konstutställningar eller har konst hemma, far på ett enkelt och självklart 
sätt tillgång till konst i sin vardag 
• Konsten profilerar och gör kommunen och bostadsområdena attraktiva samt 
stärker orternas identitet 
• Uppdragen innebär arbetstillfällen och betydelsefulla inkomstkällor för konstnärer 
och andra specialiserade yrkesgrupper 

En mängd vetenskapliga forskningsrön visar att det finns ett samband mellan konst och 
välbefinnande. På Karolinska Institutets hemsida Den kulturella hjärnan presenteras flera 
rapporter som pekar på de positiva sambanden mellan hälsa, välmående, lärande och kultur. 
Bland annat visar en studie från USA att personer sjuka i Alzheimers upplever större 
välmående efter att ha tittat på konst, deltagarna ökade också sin självkänsla. I Sverige fick 
150 studenter på Södertörns högskola skatta arbetsmiljöer med eller utan konst som de sett på 
fotografier. Miljöerna med konst på väggarna uppfattades som mer harmoniska, kreativa och 
proffsiga, sammanfattningsvis bedömdes även de utsmyckade miljöerna komma från ett mer 
framgångsrikt företag. 

Både allianspartierna och de rödgröna partierna framhåller vikten av att enprocentregeln 
tillämpas. Alliansregeringen skrev i sin budgetproposition för år 2014 att " .. . enprocentsregeln 
är en viktig utgångspunkt i gestaltandet av den offentliga miljön." Den rödgröna regeringen 
skrev i sin budgetproposition inför år 2015 att "intresset för offentlig miljö, stora 

SAi {J. KPf,11.\:}LJN' W. Vt•II~, 
Kommunstyrelsens iörvaltning 

http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id= 16314 
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ombyggnadsbehov och kultursamverkansmodellen har skapat ett nyväckt intresse för 
enprocentregeln." Myndigheten Konstnärsnämnden drar, i sin rapport, slutsatsen att "all 
offentlig verksamhet har ett ansvar för att den offentliga konsten integreras i samhällsmiljön". 

En procent av byggprojekten är en liten insats med tanke på de stora samhälleliga värden det 
genererar under årtionden framöver för hela kommunen. Genom enprocentsregeln skapar 
kommunen en struktur som kontinuerligt uppgraderar våra offentliga rum och gör de levande 
och attraktiva. Konsten tillför en humanistisk, estetisk och existentiell dimension. Den 
påverkar sina betraktare både sinnligt, känslomässigt och intellektuellt och samhällets uppgift 
är att skapa offentliga miljöer med omtanke om hela människan. 

Sala kommun har alla förutsättningar att skapa ännu mer spännande, utmananade och 
attraktiva gemensamma miljöer. Genom enprocentsregeln och den offentliga konsten skapar 
vi långsiktigt en kommun att vara stolt över och med förutsättningar att locka till sig nya 
invånare, turism och näringsliv. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås här att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att: 

1. införa enprocentsregeln som innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, till- och 
ombyggnationer samt renoveringar av fastigheter och andra offentliga miljöer och 
infrastruktur inom kommunens gränser ska investeras i konstnärlig gestaltning 

2. utarbeta riktlinjer och metoder för hur arbetet med enprocentsregeln ska gå till. Ta hjälp av 
konstnärsorganisationernas metoddokument för upphandling och 
arvodesrekommendationer. Använd konstnärernas kompetens som inspiratör till förnyelse 
av de offentliga rummen och katalysator för det offentliga samtalet, i programarbete och 
planeringsprocess för att skapa konstnärligt intressanta miljöer där verken integreras i de 
offentliga rummen samt för kompletterande verk som placeras i efterhand. 

3. avsätta motsvarande minst en procent av projekt/ byggbudgeten för konstnärlig gestaltning 
vid ny-, om och tillbyggnationer av de offentliga rummen och av lokaler som är avsedda 
för kommunal verksamhet, oavsett om det är privata fastighetsägare och byggbolag. 
Enprocentsregeln ska tillämpas även av kommunens bolag och stiftelser. För investeringar 
som understiger 20 basbelopp kan anslagen sparas och användas för behov av 
gestaltning/utsmyckning i offentliga rum som är konstnärligt eftersatta. 

4. säkerställa att enprocentsregeln, de estetiska värdena och den konstnärliga gestaltningen 
finns med i utformningen av offentliga miljöer och i hela den kommunala 
beslutsprocessen; den långsiktiga visionen, översiktsplaner, markanvändnings- och 
exploateringsavtal, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, projekteringar och bygglov 

5. i villkoren för nya exploateringsavtal tydliggöra att avtalspartema ska bidra till den 
offentliga miljön genom att investera minst en procent av projekt/byggkostnaden i 
konstnärlig gestaltning 

6. kontinuerligt följa upp tillämpningen av enprocentsregeln och underhålla den offentliga 
konsten. 

Sala 2015-05-18 

Gunnar Forsman ordf KRO/KIF Västmanland 070-3998061 
Johnny Motton ledamot KRO/KIF Västmanland 0706-298899 
Gunnel Liljefors-Hoogers Konstnär KRO Västmanland tel. 0224-5 313 9 

~ ~ ., ~ _1 " 
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Förslagets rubrik: 
Återvinning på söndagar 

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

Många förvärvsarbetande hinner int e att å ka och lasta av s ina sopor på Returen under öppettiderna på 
vardagarna. 
På lördagarna är det kö, särkilt på våren, då alla rensar förråd och fixar i trädgården. På lördagarna är 
det långa köer med bilar för att lämna avfall. 
Jag föreslår att EN söndag i månaden ska Returen vara öppen. J ag har talat med flera som tycker som jag. 
Det skulle vara en bra service till oss medborgare i Sala. 
Personal som måste vara på plats kanske kan vara lediga en annan dag i veckan? 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

t. ( - '\ . j l , \ ' ,I 
, \ , . / / / I 
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Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedl u nd@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 
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