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MOTION

Väckesav: UlrikaSpårebols)

Parlamentarisk kommitté

Inför mandatperioden 2018 behöver kommunen redan nu utreda hur den kommunala
förtroendemannaorganisationen ska organiserasoch utformas.

Jaganser inte att nuvarande Demokratiberedningen ska tilldelas uppgiften utan att en särskild
parlamentarisk kommitté tillsätts för uppgiften och att arbetet startar upp redan under våren 2017.

Det är viktigt att arbetet kommer igångsnabbt så att kommittén får tid på sigatt arbeta fram ett
genomtänkt förslag som kan remissbehandlasoch diskuteras med politiska partier, organisationer,
näringslivet och allmänheten.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk kommitté

att kommunstyrelsen fär i uppdrag att utarbeta direktiven för kommittén

att kommunstyrelsen fastställer tidsplan för utredningen

Sala2017-02-15
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Ulrika Spårebo(S)
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Väckesav: UlrikaSpårebo

Nusatsarvi på landsbygden

ViSocialdemokrateranseratt Salamåsteha målet att bliSverigesbästalandsbygdskommun.

Föratt nådetmåletmåstekommunenarbetaframettoffensivtförslagpåett lokalt
landsbygdsprogramsamtförberedaett antalåtgärder.

Men låt ossförstutarbetaett lokaltlandsbygdsprogramsomsnabbtgårut på remisstill olikaaktörer

för att få in derasgodasynpunkter.Därefterkankommunfullmäktigefatta ett slutligtbeslutom ett

lokaltlandsbygdsprogramochpåbörjaarbetet medatt utvecklaochsatsapåvår landsbygd.

Enstoranledningtill att Salaskasatsapåatt bliSverigesbästalandsbygdskommunär att vår

kommunharett uniktgeografisktlägemed närhettill bådeMälardalenochDalaregionen.

Detskaparbraförutsättningarföratt bo,verkaochlevapålandsbygden.Salakommunärdessutom
dentillytanstörstakommunenivårtlän.Detärfå kommunerivårnärhetsomkanerbjudaså
varierandelivsmiljöersomSalakan.Enuniksmåstadkombineradmeden fantastisklandsbygd.

ViSocialdemokraterhar underen längretid kommitmedflera olikaförslagtill hur landsbygdenkan

utvecklasinte minstgenomolikamotionertill fullmäktige.Därförtyckervi nuatt det är dagsatt ta

ett totalgrepppå helafråganochävensättaett högtmål.

Ett lokalt landsbygdsprogramochmålet att bliSverigesbästalandsbvgdskommunär blandannatatt

satsa på prioriterade områden som samspelet mellan stad och land, service, infrastruktur,

bostadsbyggandet,hållbartochjämställtengagemangför lokalutveckling,miljö,kulturoch

utbildning,kraftfullmarknadsföringochbrakollektivtrafik.Vi måsteocksåhitta nyasätt att arbeta

på.Alltdettakanett lokaltlandsbygclsprogramlyftauppochsomsedanomsättstill leverans.

Enannanviktigdel för att lyckasnåmåletsomSverigesbästalandsbygdskommuntror vi är nära

samarbete med olika aktörer som Region Västmanland, Trafikverket, Länsstyrelsen,företag och

näraliggandekommuner.

Kommunfullmäktigeföreslåsbesluta:

att kommunstyrelsenfår i uppdragatt påbörjaarbetet medett lokaltlandsbygdsprogram.
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Underlätta byggnationer på landsbygden..

Med jämna mellanrum skaÖversiktsplaner(ÖP)revideras och aktualiseras.

Översiktplaneringen har en central roll i Salasvision om att nå 25 000 innevånare 2024.

Detaljplaneläggningkan användasnär balansenmellan fler intressenmåste lösasi ett större

sammanhang.Frågornakan vara exempelvis platsens lämplighet, tillgång till infrastruktur samt

möjligheten att lösavatten och avlopp (VA). Handlar det om mindre omfattande byggnationer kan

dessafrågor redas ut med ett förhandsbesked.

Planför Salastad (pfss) är en Översiktplansom hanterar staden och landbygdennärmast staden.

I planen finns en skrivelseom att inom planområdet ska nybyggnationföregåsav

detaljplaneläggning. Vanligtvis begärman ett förhandbesked vid byggnation på landsbygden-eller

söker bygglov direkt.

PFSSmedger undantag från detaljplanekravet -Om det framgår att det inte väsentligt försvårar

framtida detaljplaneläggning.

Härkan den enskilda tjänstemannabedömningen (påverkar det eller påverkar det inte) göra att den

som vill byggafärja eller nej genom att de får rådet att söka bygglov,eller att inte söka bygglov.

Detta stycke i ÖPfr inte övertolkas på ett sätt som gör att Salariskerar att missaviktiga etableringar.

Några villor på landet kan inte "väsentligt försvåra;detaüpianeläggning".

Felprioritering av resurserkan dock väsentiigt förs våra detaüpldneläggning.

Oftast rör frågorna byggnationer av en eller någravillor där tex. VA-frågankan hanteras genom ett

förhandsbesked. Detta är ingenting som Salasplanresurser bör gåtill. Det finns exempel i Salas

närhet där stora etableringar genomförs inom motsvarande planområde men med hjälp av

förhandbesked -inte detaljplan.

Omdet inteskagörasett undantagbehöverpolitikenståbakomdetta.
Bemötandet skavara Iösningsfokuseratoch medborgarvänligt.

Kommunfullmäktigeföreslås besluta:

Att kommunstyrelsen tar fram tydliga riktlinjer som visar att alla förfrågningar om byggnation inom

PFSSska redovisas för politiken innan besked ges till den sökande.

Viktor Kärvinge (S)
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Motion om att avskaffa ofrivilliga delade turer inom vård &
omsorg.,

Personal inom den kommunala vård och omsorgen i Sala kommun arbetar ofta
enligt scheman som innehåller s.k. delade turer. Dessa innebär typiskt att
arbetstagaren börjar tidig morgon och slutar sen kväll, med ledighet under några
timmar mitt på dagen. Denna ledighet är obetald, men kan av insedda skäl inte
betraktas som ledighet i Vanlig bemärkelse, utan snarare som en längre rast eller
en stunds påtvingat arbetsuppehåll mellan två längre arbetspass. Undersökningar
visar att delade turer sliter på personalen och är impopulära.. Personal inom vård
och omsorg önskar i allmänhet sammanhängande arbetstid. Kommunen måste
ha som mål att vara en attraktiv arbetsgivare som är rädd om sin personal..

Rekryteringsbehovet inom vård och omsorg väntas också öka i framtiden. Då
duger det inte att tvinga på sina anställda så ogynnsamma arbetsvillkor som
delade turer innebär. Flera kommuner funderar redan på att avskaffa delade turer
inom vård/omsorg. I tex. Borås kommun avskaffas de fr.o.m. l augusti 2014.
Man räknar inte med någon extra kostnad, eftersomavskaffandetleder till lägre
sjukfrånvaro, minskad personalomsättningoch ökad attraktivitetsom
arbetsgivare.
Om de delade turerna försvinner helt, eller behålles men görs frivilliga med
eventuell ekonomisk kompensation, har Sverigedemokraterna inga särskilda
synpunkter på..Det viktiga är att ofiivilligheten försvinner, eftersom det är den
som får personalen att må dåligt.

Sverigedemokraterna Sala föreslår därför:

° Att kommunfullmäktige beslutar att ofrivilliga delade turer avskaffas inom
kommunal vård och omsorg i Sala kommun.

Magnus Edman
Gruppledare SD Sala
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Sala 16-12-13
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Här med intygas att jag vill lämna in ett medborgarförslag

Busskurvid taxizon

En busskur vid hållplats g3_é_Q§“q[§g§gggi riktning emot broddbo/fgugggjjgutg

Linje 63.
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Förslag

(dukanocksåbifogaenbilagamedertförslagellerenbild)

Enbusskur/vindochregnskydd

vidängshagenskolanstaxi-zon

Enbusskurellerettplas-takkanmanfästaistolpen

vidhållplatsenMånsolsvägen[inge63riktningemotbroddbo

Motivering

(dukanocksåbifogaenbilagamedmotiveringen)

Byggaenbuss/taxikurvidängshagensskola.

Mindotterplusfleraskolbarnåketskoltaxifrånängshagenskolan

ochdetärnogaattbarnenstårpåplatsnärtaxinkommerannarsåkerdenochdomsaknarskjutshem.

Sådomfârstådäriurochskurochsnöstorm..

Såenbusskurskullevärkligenhjälpademetttakemotregnetochtreväggaremotvinden..

Jagharsammaproblemvidbusshållplatsenvidmånsolsvägenjagåkerlinje63varjevardagmedminasmåbarntillda
skahemärdetintekulattståi regnosnösåenkurellerkanskebaraetttaksomkanfästaspålyktstolpenellerbussha
stolpe(jagtänktesammaprincipsomengulliglitenbänkjagsågisalaparkentvåsmåsltsarpåvarsidaomenlyktsto
smartochkanskebilligareänen helkur)

Detskullehjälpajättemycket..

Underskrift

Datumochunderskrift
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Medborgarförslagtill kommunen

SALA
KOMMUN 
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Sala Kommun

Box 304, 733 25 Sala

kommun.lnfo@sala.se,0224-747D00

Kontaktperson
Förnamnf_ A __ Postort

»är/ct}- Özz»7%”-
Eflemamn _J_ Telefon (även riktnummer) ___

/\°.x7'¢“dc9/)’ ä??? ?åøâääøö
Utdelningsadress f E-pasladress _

Jl/áøøatá/Y åÖ@//FCJÖVY@4/3045/ //C9’/“V
Postnummer l V

?min
Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är (tex. en förening, skolklass. grannar)

Förslag
Dukanocksåbifogaen bilagamedertförslagelleren bild
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Motivering
Du kanocksåbifogaen bilagamedmotiverlngen

Bilagor
D Förslag
l:l Motivering

Underskrift
Datumochunderskrift
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Från: MarieC Eriksson<marie.c.eriksson@akademEska.se>
Skickat: den19januari201713:38 i
11"; Kommun info Kommunstyrelsensförvaltning

Kopia: rikard@mansols.se
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Hej Sala kommun!

Lästeidagi Aktuellhållbarhetdirektatt nytt statligtstödtiil kommunalcykelinfrastrukturskages.
Utdrag:

-Kommunerskafå möjlighetatt söka statlig

medfinansieringtiilsatsningarpånycykeiinfrastruktur_
DetbeslutarregeringenIdag genomen ändringi
förordningenomde såkaliadestadsrniljöavtaien.Enligt
regeringenbyggsdetredanidag mycket
cykelinfrastrukturpå kommunalnivå, men förhoppningen

är attstatligtstödskagöraattomställningengårännu
snabbare.

Här kommerett medborgarförslag:

Byggcykelvägtill SORF.Idagär det mångabarn,ungdomarochvuxnasomriderpåSORFoch flertalet åkerbildit.
Sistasträckandit är intetrafiksäker.Vägenär smal,bilarnakörfort ochbelysningfinnsinte.Satsapå
infrastrukturen!Detta ledertill minskadklimatpåverkanochförbättradfolkhälsahosstadensinvånare.Tvåflugori
en smäll!

Svårigheteratt orienterasigpå hemsidan.Skickagärnadetta till berördapolitiker.

Vänligahälsningar!!

***********=!=*$***=!=>!=*3!=**=!=*=!==!==i¢=!=*3!=*

Marie C Eriksson
Miljöcontroller

Säkerhets- och miljöavdelningen
Akademiska sjukhuset
Besöksadress:Ingång65, bv
Postadress:751 85 Uppsala
Telefon 018-611 99 86. 070-611 04 85
wvwv.akademiska.se
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Motion till kommunfullmäktige i Sala

En mer' täägäâsgäg taåarâtnå ä ässtsssâaêmâge
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Ekebyskolans aula är inte den bästa lokalen för kommunfullmälctigeur
tillgänglighetssynpunkt.Talarstolenoch scenupphöjningen gör det svårt
för vissa att kunna ta plats där och göra sin röst hörd.

Iväntan på att frågan om kommunfullmäktigelekalutreds, vad gäller
bland annat tillgänglighet,kan enkelt åtgärdadehinder tas itu med.

Vänsterpartiet i Sala yrkar därför:

att höj- och sänkbar talarstol införskaffas, samt

att det ses över hur scenupphöjningengörs mer tillgänglig.

  
ohanna Ritvkadotter (V) 
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Maria Arvidsson (V)


