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Öka transparensen i Sala kommunfullmäktige - gör 
motionerna tillgängliga för allmänheten via ett register på 
kommunens hemsida. 

För att allmänheten ska få en lättillgänglig & överskådlig bild över respektive partis politiska 
engagemang vill vi att ett specifikt register över motioner skall upprättas på kommunens 
hemsida. 
Genom att göra motionerna och deras beredningsstatus och senare även svar tillgängliga på 
hemsidan så ökar transparensen gentemot medborgarna som är våra uppdragsgivare. Att 
tillhandahålla ett register över motioner under mandatperioden skulle medborgarna få en 
bättre överblick över Sala politiska liv. Den ökade tillgängligheten tror vi kan öka intresset 
och förståelsen för politik och demokrati. 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna i Sala på: 

- Att inkomna motioner, motioner som är under behandling samt besvarade motioner och 
deras svar ska göras tillgängliga på Sala kommuns hemsida. 

- Att motionerna görs tillgängliga för nedladdning. 

- Att ett register över motionerna finns på Sala kommuns hemsida. 

Sala den 17 maj 2016 

/l&cflt& @~4 
Gru~e~are Magnus Edman 
Sverigedemokraterna Sala 
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Motion angående blodgivning på betald arbetstid. 

Att lämna blod är att vara en vardagshjälte. Att lämna blod innebär ofta att du räddar en a1111an 
människas liv. Sjukhusen är i stort behov av blod varje dag. Blod är dessutom en färskvara 

som endast kan förvaras i sex veckor. Utan blodgivare fungerar inte sjukvården och 
kostnaderna för blod är stora redan idag för sjukhusen. 

Att ge blod är enkelt och går snabbt. Du kan lämna blod 3-4 gånger om året och själva 
blodgivningen tar endast en kvart. I flera kommuner har kommunanställda rätt att lämna blod 

under arbetstid. 

Sverigedemokraterna föreslår därför att även Sala kommun ger de anställda möjlighet, att på 
betald arbetstid, lämna blod. Kostnaderna för kommunen understiger vida både 
samhällsnyttan och möjligheten att rädda en annan människas liv. 

Med anledning av det ovan anförda yrkar vi på: 

- Att kommunfullmäktige beslutar att anställda i Sala kommun ges möjlighet att skänka blod 

på betald arbetstid. 

- Att kommunfullmäktige uppdrar åt Sala kommun som arbetsgivare upplyser alla anställda 

och uttalar sig positivt till att anställda blir blodgivare. 

Sala 17maj 2016 
Sverigedemokraterna Sala 

/t(~ {:dvw~--
Gru~l!a're Magnus Edman 
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Kommunfullmäktige i 
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Motion 

Väckes av: Kristina Nyberg 

Avgift för reserverade böcker 

Att låna böcker på vårt statsbibliotek och filialer runtom i kommunen är 
gratis och ska så fortsätta vara för att främja fler att läsa böcker så att 
antalet böcker som lånas ut varje år stiger. 

AktbUaga 

\ 

Men vi socialdemokrater tycker nu att det är dags att ta bort den avgift som 
finns när det gäller avgiften för reserverade böcker. Den ligger idag på 10 
kr per reservation. Smpman kan tyckas liten, men vår grundhållning är att 
bibliotekets tjänster sä långt som möjligt skall vara kostnadsfria så att alla 
ska kunna ta del av dem på lika villkor, samt att så många som möjligt ska 
kunna och vilja använda våra tjänster. 

Jag föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att reservationsavgiften för böcker tas bort på våra bibliotek i kommunen. 

Sala 17/5-2016 



Kommunfullmäktige i 

Sala kommun 

MOTION 

Väckes av: Ulrika Spårebo (SJ 

Skapa ett kommunalt bredba~dsbolag 

SALA I< MMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Det är viktigt att Sala kommun som är den till ytan största kommunen i länet och där en stor 
d!!I av kommunen utgör landsbygd verkar för att bibehålla service och trygghet på 
landsbygden. För att landsbygden ska kunna få samma förutsättningar som staden måste 
hela landsbygden få fiberanslutnlng och digital service. Detta ska enligt min uppfattning vara 
helt klart senast 2019. 

VI Socialdemokrater vill också att kommunen tar fullt ansvar för bredbandsutbyggnaden 
genom att skapa ett särskilt bredbandsbolag likt det stadsnätsbolag som Västerås kommun 
och Mälarenergi har skapat\ Här .kan man tänka sig att vi gör en sådan satsning Ihop med 
andra kommuner t.ex. Heby kommun som också är en stor landsbygdskommun. 

Jag föreslår därför: 

att kommunen bildar ett bredbandsbolag 

att undersöka om andra kommuner kan ingå I ett sådant bolag 

, att bolagets uppgift blir att svara för att hela kommunen har fiberbundet bredband senast 
2019 

Sala 19/5-2016 

Ulrika Spårebo (S) 

oppositionsråd 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 
Datum: 2016-05-18 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

Namn: Johan Jörgenson/ Norrby Byg,.d::;e:,g,:å:,_rd::;s:cf=-ö:.:r•c:n:::inc:,g,_ ___________ _ 

Gatuadress: Norr Kärrbäck _013::;3e._ ____________________________ _ 

Postnummer, ort: _z~n 9~ 

Telefon; Sala -----------------

Förslagets rubrik: 
Kortare cykel-/gångväg som sammanbinder Sala-Heby 

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

Se nästa sida. 

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 25Sala 

Underskrift: 
L ()--=-

-------------~-~--~------------------------------------------

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 oo 
Fax: 0224-lBB so 
kommun.lnfo@sata.se 
www.sala.se 

Vlrve Svedlund 
Kommunfullmäktlges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-747011 



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

Jag Johan Jörgenson kommer i samarbete med Norrby Bygdegårdsförening ansöka om 
bidrag enligt Landsbygdsprogrammet i form av småskalig infrastruktur. 

Tanken är att sammanbinda en alternativ väg som gör det möjligt att förflytta 
sig mellan Sala och Heby utan att behöva beträda riksvägen. Sträckan det rör 
sig om är mellan avfarterna vid Fallet och Kärrbäck. En sträcka på ca 900m. 
Trafiken på riksväg 72 har de senaste åren ökat markant och sedan länge 
planeras det att vägen ska göras om till mötesfri 2+1-väg. En ny arbetsplan 
håller på att arbetas fram eftersom den tidigare överklagades till regeringen. 
Det betyder att det i framtiden kommer bli mer riskfyllt som gångtrafikant 
eller cyklist att färdas på riksväg 72. Det föreslagna projektet kommer gynna 
allmänheten och främst närboende runt riksvägen. Det kommer bli säkrare för 
många familjer att förflytta sig mellan de båda sidorna av vägen och då även 
till golfbanan och idrottsplatsen Norrbyliden. Eftersom det idag finns en 
alternativ väg parallellt med riksvägen i form av en äldre och mindre 
trafikerad väg så är det bara en kortare sträcka som behövs för att komplettera 
hela sträckan mellan Sala och Heby. 

Landsbygden blir mindre isolerad och inbjuder till ett mer aktivt och 
miljövänligt leverne om det finns möjlighet att förflytta sig utan bil. 
Vid kontakt med länsstyrelsen i Västmanland som handlägger ärendet är det krav 
på att en offentlig aktör måste finnas som medfinansiär. I det här fallet så är 
det kommunen. Medfinansieringen måste vara på minst 25%. Länsstyrelsen menade 
vidare att det är ett mycket passande projekt för stödet. Den beräknade 
totalkostnaden är ca 600 ooo kr exklusive moms. 

Sista ansökningsdag är den 26:e juli och därför önskar vi att förslaget 
hanteras skyndsamt. 



Virve Svedlund 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 
Bifogade filer: 

Hej 

Johan Jörgenson <johan.jorgenson@andersers.com> 
den 23 maj 2016 13:12 
Virve Svedlund 
Medborgarförslag 
SKMBT _C36016052311590.pdf 

Finns det någon möjlighet att få med det här i KF den 30:e? Se bifogad pdf och bild nedan. 

Med vänlig hälsning I Best regards 

Johan Jörgenson 
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Kommunfullmäktige i 

Sala kommun 

Motion 

Väckes av: Eva Stenberg (S) 

1liarlenr 

c OlC1 1 

Ianspråktagande av outnyttjade lokaler i Landstingets lasarettsbyggnad 

Det har senaste tiden uppmärksammats i media att Salas skolverksamhet är 
topprankad vilket är mycket glädjande. Dock står skolan som bekant inför stora 
utmaningar när det gäller lökalfrågan. För närvarande sker omflyttningar där det 
råder delade meningar om vilka alternativ som skulle varit de bästa, men en sak är 
man säkert överens om mellan blocken, det kommer att uppstå en bristsituation 
som i värsta fall kan leda till inhyrande av mycket kostsamma moduler. Moduler 
som kanske inte ens går att få fram. Samtidigt med detta står ett antal lokaler helt 
outnyttjade i lasarettsbyggnaden och vissa av dem har redan tidigare utnyttjats för 
utbildningsverksamhet. Avsaknaden av möjlighet till skolgård gör inte lokalerna 
lämpliga för barn, men skulle kunna passa alldeles utmärkt till all annan 
utbildningsverksamhet som inte kräver skolgård, tex PREST-ämnena, 
kulturskolan samt vuxen- och invandrarutbildningen m.m. Det skulle innebära 
möjligheter att frigöra nu använda lokaler för dessa verksamheter som därmed 
skulle kunna nyttjas för annan skolverksamhet. 

Jag föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Att Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag tillsammans med Skolan och 
Tekniska kontoret i samverkan med Landstinget, utreda möjligheten att tillvarata 
de resurser som de outnyttjade lokalerna i Jasarettsbyggnaden innebär. 

Sala den 24/5-2016 

Eva Stenberg 

Aktl1ilaga 

\ 
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Motion 
Till Sala kommunfullmäktige 

Ta våld i nära Feministiskt initiativ 

relationer på allvar 
Prihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Det yttersta ansvaret för 
säkerställandet av denna rättighet har staten. Våld i nära relationer handlar i huvudsak om 
mäns våld mot kvinnor och barn och är i Sverige och globalt ett omfattande folkhälsoproblem, 
som har stora samhällsekonomiska konsekvenser. Detta slags våld skördar fler dödsoffer varje 
år än alla världens väpnade konflikter tillsammans. För Sverige, som inte har haft krig inom 
landets gränser på århundraden, är mäns våld i nära relationer det reella säkerhetsproblemet 
och ett av de största hoten mot kvinnors hälsa världen över. 

WHO uppskattar i en sammanställning av forskning från 2013 att 30 procent av världens 
kvinnor har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld av en partner. En svensk studie av NCK 
!Nationellt Centrum för Kvinnofrid) från 2014 visade att 14 procent av de deltagande kvinnorna 
hade blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en parrelation. Varje år dödas i 
genomsnitt I 7 kvinnor i Sverige av en närstående man, och då är detta bara den mest extrema 
konsekvensen av ett våld som i tysthet sker landet över. 

Statistik från Brå (www.bra.se) visar att det i Sala under 2015 polisanmäldes 69 fall av grov 
misshandel mot kvinna över 15 år, 13 fall av grov våldtäkt mot kvinna över 15 år och fem fall 
av grov kvinnofridskränkning. Under 2014 anmäldes 33 fall av misshandel mot kvinnor över 
15 år, där brottet skedde inomhus och förövaren var bekant med offret. Under samma år hade 
socialtjänsten endast kontakt med tre kvinnor som varit våldsutsatta, enligt deras egen statistik 
lämnad till Länsstyrelsen. Enligt VKL, Västmanlands kommuner och landsting, kommer så 
mycket som 80 % av alla brott som handlar om våld i nära relationer heller aldrig till polisens 
kännedom. 

Samtidigt som detta pågår i vår kommun erbjuds våldsutsatta ingen större hjälp av kommunens 
verksamheter. Ett blygsamt bidrag till den ideella kvinnojour som finns i kommunen skall 
tydligen täcka alla behov som finns vad gäller våldsutsatthet, skydd, stöd och behandling. Det 
räcker knappt till två tjänster på 50 % vardera. Kvinnojouren i Sala tar emot cirka 50 kvinnor 
per år, i de allra flesta fallen har kvinnorna barn. På Sala Kommuns hemsida hänvisas 
våldsutsatta till just kvinnojouren för hjälp. Inte ett ord står skrivet om vad kommunen erbjuder 
denna grupp, utom i en mycket anonym handlingsplan (för professionella) som gick ut 2014. 
Kvinnojouren gör ett fantastiskt jobb och behövs verkligen, men Feministiskt initiativ Sala anser 
inte att hela ansvaret för våldsutsatta i kommunen skall lämnas åt en ideell verksamhet. Det 
strider också mot nuvarande lagar och förordningar. 

Enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 
2014:4) är kommunen skyldiga att erbjuda våldsutsatta vuxna och unga följande insatser, efter 
att en utredning och riskbedömning har gjorts: 

• information och råd, 
o stödsamtal, 
• hjälp att ordna skyddat boende alt. stadigvarande boende, 
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0 stöd i föräldraskap, 
0 förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer och 
o hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter, t. ex. Polisen och 

Skatteverket. 

Ovanstående ska således kunna erbjudas våldsutsatta vuxna samt unga under 18 år som är 
utsatta för partnervåld eller hedersrelaterat våld och förtryck. Det poängteras att det är 
utredningen och riskbedömningen som skall ligga till grund för bedömningen av vilka insatser 
som är lämpliga att erbjuda. Detta innebär att socialtjänsten inte endast kan hänvisa en 
våldsutsatt person till andra aktörer, exempelvis frivilligorganisationer i form av kvinnojour, 
utan att först genom en utredning samt riskbedömning pröva personens behov av och rätt till 
insatser. 

Enligt Pernilla Börjesson, utvecklingsledare på Länsstyrelsen för arbetet med våld i nära 
relationer, har Sala Kommun inte rekvirerat de utvecklingsmedel som Socialstyrelsen årligen 
delar ut till kommuner för att utveckla kommunens arbete med våld i nära relationer. I år 
handlar det om 150 000 kr, tidigare har det handlat om betydligt mer pengar än så. ÖVriga 
kommuner i länet har ansökt om dessa pengar årligen och använt dem till att finansiera 
exempelvis kvinnofridssamordnare för att på allvar börja arbeta med frågan övergripande i 
kommunen. Kommuner i länet som har tillgång till en kvinnofridssamordnare är Norberg, 
Skinnskatteberg, Fagersta, Surahammar, Hallstahammar, Västerås och Köping. Andra har valt 
att ansöka om pengar för att kunna ansluta sig till Centrum mot våld, en verksamhet i Västerås 
som arbetar med våldsutsatta och våldsutövare. Kommuner som anslutit sig till båda sidor av 
Centrum mot våld är idag Västerås, Köping och Arboga. Även Surahammar är på god väg. 

Det Centrum mot våld har sett efter att kommuner anslutit sig helt är att kommunens 
verksamheter får ökade kunskaper om hur de skall hantera våldsutsatta kvinnor och barn och 
att de får handgriplig hjälp och avlastning i det dagliga arbetet. Kommunerna får också 
handledning, hjälp med akuta hot- och riskbedömningar samt minskade placeringskostnader, 
eftersom kunskaperna om vad som kan göras istället för att placera kvinnor och barn förs vidare 
ut i verksamheterna. Centrum mot våld är även länets expertis vad gäller hedersrelaterat våld, 
prostitution och människohandel. Varje kommun får en egen kontaktperson tilldelad till sig 
som finns till hands för de anställda och som gärna besöker både verksamheter och politiska 
nämnder. Våldsutsatta barn får tillgång till verksamhetens barngrupper och kvinnor och barn 
får även tillgång till skyddat boende när det behövs. 

Pernilla Börjesson, Länsstyrelsen, har hopp om att länets alla kommuner skall ansluta sig till 
denna verksamhet på sikt. Det ger kommunerna kvalificerade utredningar och behandlingar, 
adekvata insatser samt avlastning och kompetenshöjning till socialtjänsten. Precis som 
Feministiskt initiativ anser också hon att ansvaret för detta arbete inte skall ligga på ideella 
verksamheter, utan att kommunerna ska ta sitt ansvar. Värt att tillägga är att Sala kommun 
redan nu är anslutna till det som tidigare kallades för "Kriscentrum för män", och som idag är 
den mindre del av Centrum mot våld som riktar sig till utövarna - men vi är alltså inte anslutna 
till den del som arbetar med dem som blir utsatta för våldet. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 
• att Sala Kommun anställer en samordnare med fokus på våld i nära relationer för att 

arbeta med denna fråga på allvar. Denna bör ha kommunchefen som närmaste chef för 
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att kunna arbeta övergripande och strukturerat med frågan i alla kommunens 
verksamheter. 

<> att Sala Kommun ansluter sig helt till Centrum mot våld i Västerås, för att erbjuda 
kommunens våldsutsatta invånare det bistånd, skydd och behandling som kommunen 
enligt lag är skyldiga till. Genom det tar Sala Kommun ansvar för denna grupp och 
lämnar inte över detta till en ideell förening. 

Sala, den 30 maj 2016 

Med bästa hälsningar, 
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