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Förslagets rubrik: 
Kvälls och nattis för arbetande föräldrar 

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

Här kommer ytterligare ett förslag på att det behövs kvälls och nattis öppet dagis/ barnomsorg för 
arbetande föräldrar i Sala kommun. 
Det behövs självklart denna service då många föräldrar både ensamma och sammanboende behöver mer omsorg. 
Man kan inte bara gå på enkät och undersökningar 1 denna fråga utan det borde vara en självklar service 
insats i kommunen. Självklart är det under undersökningar att många föräldrar redan har ordnat på annat 
sätt med barnvakt eller vänner , bekanta och mor och far föräldrar, då denna tjänst inte finns att tillgå 
i kommunen. 
Mitt förslag är inte bara att en enhet ska vara tillgänglig för att barnen ska kunna vistas där utan mitt 

förslag är faktiskt att alla dagis ska kunna ha öppet om behovet finns. Dels får att barnen ska kunna 
känna sig trygga i den miljön som dom i vanliga fall är då föräldrar jobba, Det finns säkert personal som 
kan tänkas jobba även på kvällen och natten och det skulle bara vara en fördel för barnen. Själv klart ser 
jag att man måste anställa mer personal men var behöver man inte det för att det ska bli en fullgod 
service. I dagens samhälle är vi många som jobbar jobbar dygnet runt med oregelbundna arbetstider och vi 
har även familj och barn. Framförallt vi som jobbar i kommunen är många så fram för fler och tillgängliga 
dagis till våra anställda och andra kommuninnevånare. 

MVH 
Diana Johansson Borglund 

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 
KommunfullmäktJge 
Box 304 
733 25 Sala 

Underskrift: 

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

Virve Sved lund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 
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Förslagets rubrik: /:. , 
Tra '!r:sd'kfrhe för S.colbCfn?<"rl t kon--,rnu11en 

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

Jag p("r,d(c;r C1a3uyer1 6/( j'ob6et I Sa!o. p.,· /?-)In tr2!J h/ljobbef 

par1erar Ja_J ft,erä oko(bc;r/1 SorY! I/CM fet,.-- pd OUJ'J{:/']' 

f!o«_,{- oCh Vr/?H:',h·c/ c?r de lies-/-?/_ Qf./ c/e/YJ 17osf~TP') Ofj'7t:_jC 

( rno'rkre I:. h:lr oJf Jon-, dke,,..-- SC1l'r?h"1C1 trc/'9, tra!Je cr'o3, 

6/tr olf;rt,ra.slc0r~.s'/-'Y/o'Y?P// fet 17<fr c/e t plo"f-.rl:y f J'&q' . ..

l1äjo,, /q'//30 trcr3e/'/, r"nt/'/d/'e oc-t--, r,-·..rke/J aft-- ei-E 

bc{/'r/ O{;/ (Jc,k_o"r t /'hir1Cf/"4<.. · /-orr, t/1° har ler, [ OJ'J' un9e/,/,..-
V/.?r bt1.;-1ha'll;;!al-Jt'/'Y7Ci /;r,I"),_ ?er.ro,..,-er Joh-) t'r)/-e. ko"'.~ 

s:l:rctc lcvrr)Cj I 1kq O f l-o.. lo;;i e.r- e '7 .J t,,'/re ,/si:: Cl 6t_ koro.. 

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 
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Box 304 
733 25 Sala 

Underskrift: -C~~ e-:,,L-o~ b_~----------------·---

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

Virve Sved lund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedl und@sala.se 
Direkt: 0224-747011 



(forts. sid 1. Beskriv och motivera ditt förslag) 

pci bc,rr?en, ff/<r kocl,a c?Y Yci3e;,1 P.J c. c:1ff behJ'p-,1. 
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S6 'DtL -f 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (19 8:204). 

Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

733 25 Sala kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

Vlrve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

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



Medborgarförslag från Västra Skuggans Samfällighetsförening, bil 1. 

Separata vattenmätare för fastigheterna 
Kristina 4:266, 4:267, 4:268 och 4:269 i Sala 

Undertecknade ägare till ovanstående fastigheter önskar separata vattenmätare för resp. fastighet i 
stället för nuvarande gemensamma mätare, vilket är ett mycket tungrott system med uppdelningar, 
preliminäravläsningar och slutavläsningar. 

Normalt är att alla fastigheter inom detaljplanerade områden har egna vattenmätare. Det gäller även 
fastigheter i flera va-samfälligheter inom kommunen. 

Tekniskt skall det inte vara några problem att förse varje fastighet med egen vattenmätare enligt 
tjänstemän på kommunen. 



mp.se 

lok. 2016 -03- 1 4 

miljöpartiet de gröna(!~ 
SALA 

Motion "cykling utan ålder - rätten till vind i håret!" 

Cykling utan ålder är ett danskt koncept där man med lådcyklar kan cykla på utflykt från 

äldreboendet. Många äldre har cyklat mycket tidigare i livet och de uppskattar att få 

åter kunna komma iväg och få uppleva omgivningen från cykel perspektivet. Idag finns 

det trehjuliga cyklar med elassistans där man har en fåtölj frampå cykeln för två 

personer. Mycket påminnande om de mopeder som fanns tidigare i Sätra Brunn när det 

drevs som en kurort av Uppsala Universitet. 

Idag finns det flera projekt i Sverige där man använder trehjuliga lådcyklar med elmotor 

för att kunna erbjuda äldre att få komma ut och få känna vinden i håret. 

Detta koncept används exempelvis i Malmö och Uppsala. Se 

https://www.youtube.com/watch?v=WCw87Sgrqic 

I Uppsala har man ett bokningssystem för cyklarna så att de kan utnyttjas maximalt. 

Miljöpartiet föreslår en liknande modell där personalen kan använda cyklarna men också 

de besökande kan boka cyklarna för att kunna åka på utflykter med sina äldre. 

Sala kommun har ett välfungerande cykelvägsnätverk och vackra omgivningar som 

passar väl för utflykter med äldre. Att erbjuda boende på äldrehem en aktivare fritid är 

väldigt värdefullt och kan vara av vikt för den äldres mående, trivsel och livskvalite. 

Miljöpartiet föreslår 

Att Sala kommun undersöker möjligheten att starta upp en försöksverksamhet 

på ett passande äldreboende. 

Att man undersöker kostnaden för att köpa in ett par trehjuliga lådcyklar med 

elmotor för att kunna erbjuda äldre att få komma ut och få känna vinden i håret 

Ingela Kilholm Lindström 

Miljöpartiet de gröna i Sala r~ t rxJnds!ofvM 

Aktbllaga 

I 
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lnk. 2016 -03- 1 ~ 

m iijöptutifl!it de gröna ~:t, --

Motion om att se över och ev. minska användandet av små förpackningar och/eller 
engångsförpackningar i kommunala verksamheter. 

Miljöpartiet i Sala motionerar härmed om att vi vill ha en översyn på hur mycket den 

kommunala verksamheten använder mindre förpackningar eller engångsförpackningar. 

Exempelvis består så kallade kaffekapslar av väldigt mycket förpackningsmaterial. Det är 

ca 6 gram kaffe och 3 gram förpackningsmaterial per kapsel. Detta förpackningsmaterial 

består av plast. Plastkonsumtionen bör minska för att vi ska få ett hållbart samhälle med 

minskat klimatavtryck. Även mindre förpackningar är stora miljöbovar. Flera städer 

internationellt har förbjudit användandet av kaffekapslar (Hamburg) och exempelvis 

små plastflaskor (San Fransisco) i den offentliga verksamheten. 

"En stor del av världens plastproduktion (flera hundra miljoner ton årligen) används dock 

till konsumtionsprodukter, med kort livslängd. I produktionen av plast konsumeras en 

betydande del av världens oljeproduktion, vilket innebär att plastanvändningen i 

samhället har en negativ klimatpåverkan. Förutom påverkan på klimat och nedskräpning 
kan plast innehålla farliga kemikalier. Kemikalierna kan läcka från plasten och på så sätt 

påverka människor och miljön." Magnus Breitholtz, Professor i ekotoxikologi, 

Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) på Stockholms universitet. 

Därmed yrkar miljöpartiet: 

-Att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av den kommunala verksamhetens 

användning av engångsförpackningar och/eller mindre förpackningar. Där det inte anses 

vara nödvändigt, byta ut dessa till större förpackningar för att ge en besparing både för 

miljön och klimatet. 

Sala den 1 mars 2016 



Medborgarförslag 

Inrätta ett Medborgarråd i Sala 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 35 Sala 

Här i Sala finns två medborgarråd, "Pensionärsrådet" och "Handikapprådet". Dessutom har vi ett 
mindre känt "Trygghetsråd", inrättat efter ett kommunstyrelsebeslut 2008. Trygghetsrådet skulle vara 
opolitiskt, frivilligt och oarvoderat och skulle hantera trygghetsskapande frågor organiserat under 
lokala brottsförebyggande rådet. Här har framlagts och ventilerats dylika frågor och ordföranden, Per 
Skog, har också förmedlat information från kommunen om en del nya förslag och ideer, under senare 
tid bland annat vad gäller en Äldreplan, Tillgänglighetsguiden och Tillgänglighetsdatabasen. 

Nu verkar kommunens Trygghetsråd gå i graven. Återstår gör alltså Pensionärsrådet och 
Handikapprådet. 
Det är otillräckligt. 
Hur fånga upp och artikulera synpunkter och behov från ungdomar, från boendegrupper och från 
migranter? Eller kommunicera i lokala frågor om hälso- och sjukvård, om skolan, om stadsplanering, 
om glesbygdsproblem, om brottsförebyggande åtgärder? Eller kanalisera kultur- och idrottsfrågor? 

Vi undertecknade har kunnat konstatera att vi här i Sala snarast har fått minskade möjligheter att 
påverka utvecklingen i kommunen. Det tycks finnas något inbyggt i Sala kommuns nuvarande 
organisation för medborgardialog som hämmar den lokala demokratin. Det verkar som vi ligger efter 
flera av våra grannkommuner i detta avseende, t.ex. Avesta, Heby, Norberg. Kan det vara för att 
informationen når oss för sent i den kommunala beslutsprocessen? Att alltför ofta "tåget redan har 
gått"? 

Vi vill att kommunen verkar för en fördjupad lokal demokrati genom att skapa ett medborgarråd med 
övergripande och sammanhållande verksamhet, med ansvar att hålla god kontakt med 
intresseorganisationer samt kommunikation till och från de förvaltningar och politiker som är relevanta 
i de olika aktuella ärendena. Exempel på intresseorganisationer och samverkansstrukturer som vi här 
avser är sådana lokala i kommunen som engagerar pensionärer, handikappade, ungdomar, 
grannsamverkan, migranter, kultur- och idrottsintresserade. 
Ledamöter i detta medborgarråd bör vara representanter för organisationer och samverkansstrukturer av 
nämnda slag, gärna utsedda av respektive samverkansgrupp. Här bör finnas utrymme för flexibilitet. 
Ordförande i medborgarrådet bör vara en tjänsteman i kommunen som även har goda kontakter med 
andra externa intressenter som polis, räddningstjänst, etc. Till medborgarrådet bör även en 
förtroendevald vara adjungerad. 

Sala kommun ska stå i frontlinjen vad gäller medborgardialog och lokal demokrati! 
Kontaktperson 

Lars Öberg, Dammgatan 3e Jgh 1102, 733 38 SALA, Sweden 
+46 224 290 30 (H) +46 72 528 15 77 (M) 

medborgare.lars(Wgmail.com 



• 

Sala måndag den 15 februari 2016 

Undertecknade: 

/:?,& V/1 )-c;,y' 

lo "I -~ (Z i). 
~-(;:,.--r / J D v',,A/1-V'I-'/ J4 c, )';:/-/7 /2'a ,! v 

J,t"' ,t7 ,i .J 

,// 

tö"'" ,..,~·--{._~r?.,11', ,!L,,tA/ 

. 4./-:/' X'~ 

Kontaktperson 

Lars Öberg, Dammgatan 3e lgh 1102, 733 38 SALA, Sweden 
+46 224 290 30 (H) +46 72 528 15 77 (M) 

medborgare.lars@gmail.com 



SAlAl<OM7vnJN 
Kommunsiyrclsenr, förvaltning 

Ini<. 2016 -02- 2 6 

Motion F! Till Sala kommunfullmäktige 

Feministiskt initiativ Gå med i nätverk mot 
diskriminering och rasism 
Sala kommunfullmäktige beslutade i april 2013 att gå med i det europeiska nätverket för 
kommuners arbete för jämställdhet, CEMR. Ett liknande nätverk finns för kommuners arbete 
mot rasism och annan diskriminering. Så här beskrivs nätverket i en rapport från SKL: 

"European Coalition of Cities Against Racism IECCAR) etablerades 2004 på initiativ av Unesco. 
ECCAR är ett nätverk av städer i Europa som vill stärka arbetet mot rasism och diskriminering. 
Ett hundratal städer har anslutit sig till nätverket som utarbetat en tiopunktsplan och varje år 
håller en allmän konferens för alla som ingår i nätverket." 

I Sverige finns ett nationellt nätverk av städer som utbyter erfarenheter om sitt arbete mot 
rasism och diskriminering. Nätverket samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting med 
stöd av Diskrimineringsombudsmannen. Det svenska nätverket bedriver utvecklingsarbete 
tillsammans med kommunerna och samlas 3-4 gånger per år för att byta ideer och 
erfarenheter. 

SKL:s ansvarige för nätverket, Björn Kullander, beskriver vad som krävs för att gå med: "För att 
gå med i nätverket krävs ett politiskt beslut om att kommunen vill gå med och har för avsikt 
att arbeta systematiskt mot rasism och diskriminering, till exempel genom 
tiopunktsprogrammet. Alla kommuner är välkomna och kostnaderna består främst av tid, resor 
och eventuellt uppehälle. Vi ser gärna att kommunerna företräds av både tjänstemän och 
politiker och de förväntas medverka på 4 möten per år. Det är fullt möjligt att medverka vid 
något eller några möten innan man tar ett politiskt beslut." 

Feministiskt initiativ ser ett behov av ett mer ambitiöst arbete mot diskriminering och rasism i 
Sala. Vi tror att SKL:s nätverk kan vara ett värdefullt stöd i det arbetet. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 
e att Sala kommun ansluter sig till SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering. 
e att Sala kommun tar fram en handlingsplan för kommunens arbete mot rasism och 

diskriminering utifrån ECCAR:s tiopunktsprogram. 

Sala, den 29 februari 2016 

Med bästa hälsningar, 

Sida 1 av 1 
F! 

Feministiskt initiativ 



--SALA KOl\11MUN~~-
1<0111mu11styre1se11s förvaltn ing 

Ini<. 2016 d02- 2 6 

Till Sala kommunfullmäktige F! Motion 

Normkritik i skolan Feministiskt initiativ 

Dagens skoldiskurs rör sig i huvudsak kring måluppfyllelse. Klarar elever målen? Blir de 
godkända? Hur väl presterar de? Men utöver kunskapsuppdraget har skolan även ett 
demokratiuppdrag, som kommit i skymundan i den rådande diskursen. "Människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 
och förmedla", står det att läsa i läroplanernas allra första paragraf. Förutom att 
demokratiuppdraget har stor betydelse i sig själv, utgör det också själva grundförutsättningen 
för kunskapsuppdraget. Utan en trygg skolmiljö kan inget lärande ske. 

Men vad krävs egentligen för en trygg skolmiljö? Skolverket gav 2009 ut rapporten 
"Diskriminerad, trakasserad, kränkt?" vilket är en redovisning av ett regeringsuppdrag som 
handlade om att undersöka den otrygghet som många upplever i skolan, till följd av 
diskriminering, trakasserier och kränkningar. Resultatet av undersökningen är helt otvetydigt: 
"Själva grunden till att diskriminering, trakasserier och kränkningar uppstår kan kopplas till 
normer som finns i skolan." Den lösning Skolverket presenterar i sin rapport lyder: normkritisk 
pedagogik. Regeringen uppmanas att föra in ett normkritiskt perspektiv i lärarutbildningarnas 
examensmål, och alla kommunala huvudmän uppmanas att se till att alla yrkesverksamma 
lärare utbildas i normkritik. Man påpekar också att det inte är tillräckligt att informera lärare, 
utan utbildningen måste innefatta tid för diskussion och reflektion. 

Att arbeta normkritiskt ligger även i linje med CEMR-deklarationen, den bindande deklaration 
om jämställdhet mellan kvinnor och män som Sala lmmmun undertecknade i april 2013. Där 
står bland annat att "Undertecknaren förbinder sig att [ ... ) se över läromedel, 
undervisningsmetoder samt utbildningsprogram för skolan och andra utbildningsinstanser för 
att försäkra sig om att de motverkar stereotypa attityder och beteenden." 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 
® att Sala lmmmun upprättar en genomgripande plan för hur det normkritiska 

perspektivet ska implementeras i verksamheterna, genom långsiktig och löpande 
fortbildning för all pedagogisk personal. 

Sala, den 29 februari 2016 

Med bästa hälsningar, 

/ 

/~ 
r Beatrice Björkskog, gruJl 
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Motion F! Till Sala kommunfullmäktige 

Uppsökande verksamhet med Feministiskt initiativ 

rådgivning och information till 
utsatta EU-medborgare 
Rapporter visar att de allra flesta av de utsatta EU-medborgare som kommer till Sverige vill få 
arbeta här. Att tigga är oftast inte det ursprungliga syftet, utan det är en konsekvens av att det 
saknas andra försörjningsmöjligheter. 

En hel del av dem, framför allt barnfamiljer, har även en önskan om att stanna här i landet; att 
lära sig svenska, söka arbete, bosätta sig här och skapa sig den framtid de inte ser i sina 
hemländer, där de diskrimineras och inte ges möjligheter till arbete, socialt skydd och 
medborgerliga och mänskliga rättigheter. 

Den fria rörligheten är en grundprincip inom EU. En EU-medborgare får automatiskt förlängd 
uppehållsrätt efter tre månaders vistelse i Sverige om denne är arbetstagare, driver ett eget 
företag eller är arbetssökande. Denna uppehållsrätt gäller då även personens 
familjemedlemmar. 

För att få arbete i Sverige krävs ofta kunskaper i det svenska språket. För att få delta i 
svenskundervisning hos SFI krävs i allmänhet antingen folkbokföring eller bosättning i den 
aktuella kommunen och uppehållsrätt (det vill säga att en person till exempel har arbete, eget 
företag eller är arbetssökande). Detta blir en form av moment 22. Avsaknaden av 
språkkunskaper hindrar egen försörjning, samtidigt som avsaknaden av egen försörjning står i 
vägen för den uppehållsrätt som krävs för möjlighet till språkundervisning. 

Ett annat problem är avsaknaden av personnummer. För att få personnummer krävs 
folkbokföring i Sverige, men det går att istället få ett så kallat samordningsnummer. Detta kan 
inte en privatperson beställa på egen hand från Skatteverket, men det kan göras av en 
myndighet, till exempel Arbetsförmedlingen, i samband med inskrivning som arbetssökande. 

Det här är bara ett par exempel på de initiala hinder som möter den EU-medborgare som vill 
försörja sig genom att arbeta istället för att samla in pengar. För den som är ny i det svenska 
samhället, inte har kunskap om hur det fungerar och inte kan svenska - eller ens engelska -
är det inte lätt att finna vägen till ett arbete. Ett sätt att hjälpa till med att undanröja hindren 
är att tillhandahålla information och rådgivning på modersmålet. 

Feministiskt initiativ anser att Sala kommun bör bistå de utsatta EU-medborgare som söker sig 
till vår kommun med rådgivning och information, bland annat för att förenkla och förkorta 
vägen till försörjning genom arbete och underlätta vägen från utanförskap till inkludering i det 
svenska samhället, för dem som önskar stanna här. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 
i) att kommunfullmäktige uppdrar till lämplig verksamhet/enhet att genom uppsökande 

verksamhet ge utsatta EU-medborgare som vistas i Sala kommun information och 
rådgivning på modersmålet om till exempel möjligheter till bostad, arbete, eget 
företagande, svenskundervisning, skolgång, inskrivning på Arbetsförmedlingen, 
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samordningsnummer, samt om vilka möjligheter som finns för dem som är i behov av 
sociala tjänster, sjukvård och tandvård. 

Sala, den 29 februari 2016 

Med bästa hälsningar, 

I,,/ 

~ ~ 
I". Björkskog, gruppledat , Feministiskt initiativ Sala ~ 
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Motion F! Till Sala kommunfullmäktige 

Handlingsplan för 
utsatta EU-medborgare 

Feministiskt initiativ 

Situationen med utsatta EU-medborgare som söker sig till Sverige på grund av diskriminering 
och fattigdom kommer att finnas kvar under lång tid framöver. Hur vi hanterar situationen är 
en fråga om politisk vilja. 

Det finns i dag inga juridiska hinder för att skapa en människovärdig tillvaro för de utsatta EU
medborgarna men det finns utrymme för en mängd olika tolkningar, vilket gör att det ser olika 
ut i olika kommuner. 

Ett antal kommuner har tagit fram handlingsplaner för att möta de utsatta och vi i Feministiskt 
initiativ anser att det är dags även för Sala kommun att upprätta en sådan. 

Handlingsplanen bör ge tydliga riktlinjer för hur kommunen ska förhålla sig till de utsattas olika 
behov, såsom bostad, försörjning, undervisning och information och rådgivning på 
modersmålet. Den ska säkerställa likabehandling och motverka risken för utsatthet när EU
medborgare befinner sig i Sala kommun. 

Handlingsplanen ska utgå ifrån alla människors lika värde och rättigheter samt de 
konventioner som Sverige anslutit sig till, som FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, 
barnkonventionen och FN:s konventioner för kvinnors rättigheter och rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. Dessutom har Sala kommun undertecknat CEMR-deklarationen, 
som på flera punkter ställer krav som berör utsatta EU-medborgare, exempelvis när det gäller 
arbete mot hemlöshet och flerfaldig diskriminering. 

Handlingsplanen bör omfatta alla de delar av den kommunala förvaltningen som kan tänkas 
beröras och samarbete bör sökas med andra offentliga aktörer, som till exempel 
Arbetsförmedlingen, Landstinget, Länsstyrelsen (som i slutrapporten från den nationella 
samordnaren för utsatta EU-medborgare föreslås få en samordnande roll), SKL:s nätverk mot 
diskriminering och rasism, samt med ideell sektor. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 
e att Sala kommun upprättar en långsiktig handlingsplan som ger stöd och riktlinjer till 

tjänstemän för hur utsatta EU-medborgare ska tas emot, så att vi stärker 
likabehandlingen och motverkar risken för utsatthet för de EU-medborgare som 
befinner sig i Sala kommun. 

Sala, den 29 februari 2016 
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