
ALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunfullmäktige i 

Sala kommun 
lnk. 2015 -11- 0 5 

Dl1rlenr '3 Aktbilaga I 
Opb: 

Motion 

Lokal överenskommelse (LÖK:en) mellan Sala kommun och 
det civila samhället. 

Ett samhälle byggs upp av fl era delar, det offentliga samhället, näringslivet och inte 
minst det civila samhället, de s.k. ide burna organisationerna. 

De ideburna organisationerna kännetecknas av följande: 

De syftar grundläggande till att främja ett värde, en ide 

De syftar inte till direkta privata ekonomiska vinster 

De gynnar allmän- eller medlemsintresset 

De är inte en del av stat/kommun 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan tidigare en nationell 
överenskommelse med regeringen och civilsamhällets organisationer inom det 
sociala området och integrationsområdet. 

Idag finns ett engagemang och en vilja från civilsamhäll et att processa fram en 
liknande men bredare överenskommelse i vår kommun. Nu är det dags att gå från 
ord till handling och ta fram en lokal överenskommelse. 

Bakom initiativet i Sala ligger Ideell Kultur - en paraplyorganisation fö r 15 
kulturföreningar i Sala. 

I Sala kommun har vid flera tillfällen det civila samhället spelat en viktig fa ktor, inte 
minst genom det stora engagemang som visades i samband med skogsbranden 2014 
och nu under den flyktingsituation som råder i Sverige och världen. 

Syftet med LÖK:en är att hitta sätt för kommunen och civilsamhällets organisationer 
att förstärka varandras insatser. Kommun och civilsamhället tar fram ett dokument 
tillsammans med utgångspunkt i det lokala behov och de frågor som deltagande 
parter tillsammans identifierar. 

Som grund för en bra överenskommelse finns sex gemensamma principer för 
samverkan mellan ide burna organisationer och det offentliga. Dessa är: 
Självständighet och oberoende, Dialog, Kvalitet, Långsiktighet, Öppenhet och 
insyn och Mångfald. 



En lokal överenskommelse leder till delaktighet och en stark vilja att vara med och 
bidra till att berika det samhälle vi lever i. 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att Kommunstyrelsens förvaltning inleder en dialog med de 
ide burna organisationerna/ civilsamhället som är verksamma i 
Sala kommun 

För att ta fram ett förslag på en lokat verenskommelse. 

samt 

Att innan 2017 års utgång kunna presentera förslag till en 
lokalöverenskommelse mellan Sala kommun och de ideburna 
organisationerna/ civilsamhället för kommunstyrelsen. 

Sala 5/11-2015 

~~!JJvifu~ 
Kristina Nyberg (S) 



Sala den 26 oktober 2015 

Sala Kommun 
s ·:-r--~oMMUN 

Kommu11sty,elsens förvaltning 

lnk. 20'!5 -10- 2 7 
Aklbilaga 

Medborgarförslag gällande korsningen Väsbygatan /Långgatan 

Jag föreslår att kommunens trafik- och stadsplanerare tar sig en funderare hur den farliga 
korsningen vid Ramirent skulle kunna göras säkrare och att trafikflödet skulle kunna 
förbättras. 

Under mina 37 år som NotTbergsbo har jag sett många trafikförseelser och rent av livsfarlig 
körning från främst bilister. I sin iver att komma förbi korsning så "sneddar" många över 
parkeringen vid Ramirent. Gäller både högersvängande som kör på Långgatan västemt och 
ska ut på Väsbygatan normt och vänstersvängande som kommer Väsbygatan södemt och ska 
in på Långatan östemt. Dessa bilister tar enormt stora risker i samband med dessa manövrar 
som innebär att gång och cykelvägen måste korsas. På Ramirents/Veronas "parkering" rör sig 
människor "lite hur som helst" eftersom det är en "last- och hämtzon" för deras verksamheter. 
Jag är övertygad om att det sker fler trafikbrott per dag i detta område som skulle innebära ett 
körkortsåterkallande om dom ertappades. 

Jag har tänkt mycket på hur lösningen i denna korsning skulle kunna se ut. Idag, efter att ha 
sett ytterligare en idiotköming så skriver jag dessa rader. Jag har gjort en liten skiss hur man 
kanske kan lösa detta. Tyckte att det kan vara lämpligt att ta in derma fråga nu när 
byggnationen har startat på Silvervallen 

733 39 SALA 

070-266 52 25 
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Kommunfullmäktige i 

Sala kommun 

Motion 

Väckes av: Viktor Kärvinge 

Motion om mål för Solel. 

lnk. 2015 -10- 2 2 
Dl r!enr '1. I Aktbflaga 
. Ci\"i r'- \ I 

Andelen förnybar energi måste öka. I den budget för 2016 som regeringen 

presenterat 21 september 2015 lyfter man särskilt fram satsningar på solel. 

Satsningar i form av 225 miljoner kr 2016 för att sedan öka till 390 miljoner 

kronor årligen 2017-2019 för att stärka utveckling och etablering av solceller. 

Det statliga solinvesteringsstödet har varit kraftigt underdimensionerat och ca 

4300 hushåll står idag i kö för at få stödet. 

Sala-Heby Solelföreningen var en av de första som byggde en egen 

solelanläggning. Genom dess tillkomst och målet" Att göra Sala och Heby till ett 

centrum för solel i Sverige" föddes ett stort intresse. 

Sala kommun har aktivt medverkat som delägare i föreningen. Sala kommun 

har också själva och tillsammans med sina bolag byggt anläggningar vid nya 

äldreboendet. 

I dag finns cirka 3250 kvadratmeter solceller som är i bruk samt 500 

kvadratmeter som inom kort kommer att färdigställas i Sala kommun, vilket gör 

att det kan anses som rimligt att anse att Sala är ett solelcentrum. 



För att göra detta faktum lite mer tydligt och jämförbart, borde ett mål om 1 

kvadratmeter solelyta/innevånare inrättas. Målet kan gärna vara en del i 

processen om Sala 400 år, så att målet sätts till 2024. 

Det är också möjligt att bryta ned målet till mindre områden och kan också vara 

en form av tävling mellan olika kommundelar 

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att 

kommunfullmäktige beslutar: 

att: ett mål om 1 kvadratmeter solelyta per invånare ska uppnås till år 2024 ska 
inrättas i fullmäktigesmål samt, 

att: kommunen aktivt tillsammans med Sala-Heby solelförening och Sala-Heby 
energi AB jobbar vidare för att uppnå målet till 2024 

Viktor Kärvinge (SJ 

Sala 22 oktober 2015 



ALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. tU'l5 -10- 2 3 
Aktbilaga 

Kommunfullmäktige i 

Sala kommun 

Motion 

Väckes av: Viktor Kärvinge 

Uppföra en vattenplan för Sala 

Vatten är en oumbärlig tillgång som måste förvaltas väl. 

1 

Vattenfrågor blir allt mer viktigare och kommer allt oftare högre upp på agendan 
när det gäller samhällsplanering. 
Alla Sveriges kommuner står inför ett ökat ansvar för vårt vatten. Ett förändrat 
klimat kan kräva anpassningar av vår hantering av vattnet. Dricksvattnet ska 
inte bara säkras för en generation framöver, utan för alla efter oss kommande 
generationer. På nationell nivå och på EU-nivå ställs krav om en förbättrad 
vattenkvalitet. Att vattnet, på alla de sätt som det används, tryggas för framtiden 
motiveras såväl miljömässigt som långsiktigt ekonomiskt. 
Kommunen har som markägare och tillsynsmyndighet ett ansvar för 
vattenfrågor och även ett särskilt uttalat ansvar för miljökvalitetsnormer för 
vatten enligt miljöbalken. 

Vattenfrågor är komplexa och kan vara kostsamma att hantera. För att detta ska 
kunna göras effektivt och för att synergieffekter ska hittas innan konflikter ens 
uppstår. 
Västerås är ett exempel på en kommun som tagit fram en ambitiös och dessutom 
prisvinnande vattenplan. Den finns även som "pocketversion" för ökad 
tillgänglighet. 

Jag föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att i samband med översiktsplaneringen ta fram en riktig vattenplan för Sala 
kommun. 

Viktor Kärvinge, (S) 

Sala 22 oktober 2015 
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Kommunfullmäktige Sala kommun 

Interpellation till ordförande i vård och omsorgsnämnden Christer Eriksson((). 

Nästan varje dag kan man läsa i media om kris inom vård och omsorg. Jag är väl medveten 

om att det finns stora skillnader mellan kommunerna om hur djup krisen är. Då vi står nära 

stora pensionsavgångar samtidigt som antalet sökande till vårdprogrammet liksom till 

utbildning till socialarbetare lockar färre och färre och antalet äldre ökar kraftigt. På samma 

sätt ökar också behovet av socialarbetare. 

Jag vill fråga ordförande i vård och omsorgsnämnden: 

Vilken plan har ordförande i Vård och Omsorg för att motarbeta personalflykt från den 

kommunala socialtjänsten/äldreomsorgen?. 

Finns det någon plan för hur man skall behålla kompetent erfaren personal, vad gäller 

rekrytering utbildning, fortbildning, löneutveckling och ev karriärvägar? 

Om nej, planeras det för att upprätta en plan? 

Sala 2015.10.15 

. ,, j)• I ' ·q,-/ 
' (\ \t, i\ .·, () . <_}\ \:'.) Q)! /1 
,, '·v' \Y-,(_.. I I i 

Kristina Nyberg (5) j 



SALA K MMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -10- 2 2 Enkel fråga 
Till Sala kommunfullmäktige 

D~ianr 

rJ.J!:, 
Aktbilaga 

I F! 
Feministiskt initiativ 

CEMR-deklarationen 
Vi i Feministiskt initiativ har tidigare genom en interpellation ställt frågan hur kommunens 
arbete ser ut gällande de åtaganden Sala kommun gjort vid undertecknandet av CEMR
deklarationen. Det svar vi tidigare fått är att kommunen jobbar på det hela. Vi har ännu inte 
sett några tecken på att vare sig tidsplan eller handlingsplan tagits fram för att arbeta med att 
implementera CEMR-deklarationen i Sala kommun. 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande, Carola Gunnarsson (C): 
" Anser kommunstyrelsens ordförande att kommunen tillsatt tillräckliga personella 

resurser för att arbeta med att ta fram en tidsplan och handlingsplan för arbetet med 
CEMR-deklarationen? 

Sala, den 21 oktober 2015 

Med bästa hälsningar, 

Beatrice Björkskog, gruppledare, Feministiskt initiativ Sala 

Sida 1 av 1 
F! 

Feministiskt initiativ 



SAlA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -10- 2 2 

Enkel fråga 
Till Sala kommunfullmäktige 

561- '""i''" F! 
Feministiskt initiativ 

Bara kött från grisar med 
knorr och utan antibiotika i kroppen! 
Rubriken ovan är hämtad från en motion från Centerpartiet (2014-05-22) som bifölls i 
kommunfullmäktige den 21 november 2014. Det är en viktig fråga även för oss i Feministiskt 
initiativ, att den mat som serveras i Sala kommuns verksamheter är hållbar och etisk ur många 
perspektiv. Därför är vi mycket intresserade av uppföljningen av motionen. 

Frågor till kommunstyrelsens ordförande, Carola Gunnarsson (C}: 
a Är allt det kött (nöt, fläsk, kyckling) som köps in till kommunens verksamheter av 

svenskt ursprung? 
11 Är all korv, smörgåspålågg och andra köttprodukter som köps in till kommunens 

verksamheter av svenskt ursprung? 

Sala, den 21 oktober 2015 

Med bästa hälsningar, 

Beatrice Björkskog, gruppledare, Feministiskt initiativ Sala 

F! 
Sida I av 1 Feministiskt initiativ 



lnterpellation till kommunfullmäktige i Sala 

Kulturkvarteret Täljstenen 
samt ny kulturlokal 

2015-10-26 

Frågan om ett kulturhus i Sala debatterades länge flitigt. Flera motioner 
och medborgarförslag har lagts som berör någon form av kulturlokal 
samt kulturkvarteret Täljstenens framtid. 
Enligt kommunstyrelsens handling 2013-12-03 §278 beslutades: "att 
återremittera ärendet om kulturhus till lokalförvaltarna för att, i 
samverkan med kultur- och fritidskontoret samt i nära dialog med 
representanter för Salas kulturliv, ta fram ett förslag till en lokal för 
kulturevenemang." 
I svar på medborgarförslag om alternativ arbetsmetod för att utveckla 
kulturkvarteret Täljstenen (KF 2014-10-27, §129) sades det: "att uppdra 
till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsutskottet, att ta fram en 
utvecklingsplan för kulturkvarteret Tälj stenen, med utgångspunkt från 
pågående utredning om ny kulturlokal" samt "att en referensgrupp 
tillsätts med representanter för kulturorganisationer samt övriga 
intressenter för aktiv dialog" 
Därför vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Carola Gunnarsson: 

• Pågår ett aktivt arbete för att ta fram ett förslag till en lokal för 
kulturevenemang? 

• Om ja, i vilken utsträckning är representanter för Salas kulturliv 
involverade? 

• Har ett arbete med att ta fram en utvecklingsplan för 
kulturkvarteret Täljstenen på börjats? 

• Om ja, i vilken utsträckning är kulturorganisationer och övriga 
intressenter involverade? 

• Om nej, när är det tänkt att påbörjas och i vilken utsträckning 

kommer kulturorganisationer och övriga intressenter att 
involveras? 

• Kommer förslag till lokal för kulturevenemang och 
utvecklingsplan för kulturkvarteret Täljstenen att knytas samman? 

/::;)/ ~ 
u=:adotter 

Vänsterpartiet 


