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Dnr 2015/277 - 0 
Motion om Sala 400 år 

INLEDNING 
Tommy Johansson (S) och Per-Olof Rapp (S) inkom den 24 mars 2015 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun snarast inleder arbetet 
med Salas 400-årsjubileum år 2024. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/12/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2016/12/2, yttrande från medborgarkontoret 
Bilaga KS 2016/12/3, motion 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen 

att starta arbete med Sala 2024 snarast, 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsen att påbörja arbetet med Sala 400 år 2024 genom 
att tillsätta projektledning och styrgrupp för projektet samt en arbetsgrupp med 
representanter från såväl de kommunala verksamheterna/bolagen som näringslivet 
och föreningar/organisationer samt att medel för projektets genomförande anvisas i 
Strategisk plan 2017 - 2019. 

Hanna Westman (SBÄ) och Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carola, Gunnarssons (C) yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att bifalla motionen 
att starta arbete med Sala 2024 snarast, 

samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att påbörja arbetet med Sala 400 år 2024 genom 
att tillsätta projektledning och styrgrupp för projektet samt en arbetsgrupp med 
representanter från såväl de kommunala verksamheterna/ bolagen som näringslivet 
och föreningar/organisationer samt att medel för projektets genomförande anvisas i 
Strategisk plan 2017 - 2019. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 
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,~~~~ 
KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

Svar på motion om Sala 400 år 

lnk. 2016 -01- 1 2 

Aktbilaga 

~ 

Tommy Johansson (S) och Per-Olof Rapp (S) inkom den 24 mars 2015 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun snarast inleder arbetet 
med Salas 400-årsjubileum år 2024. 

Motionärerna skriver att en motion om vision för Sala 400 år 2024 lämnades in 
redan 2003, med förslag om att starta ett visionsarbete om Sala 400 år 2024. 
Majoriteten i fullmäktige beslutade dock att avslå motionen med bland annat 
motiveringen att det låg långt fram och dagens problem måste lösas först. 
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DIARIENR: 2015/277 

Under mandatperioden 2010-2014 lade den S-ledda kommunledningen fram ett 
tydligt mål om att Sala kommun 2024 ska ha 25 000 innevånare . För att kunna få 
denna ökning ställs det stora krav på kommunen när det gäller verksamheten, skola, 
barnomsorg, äldreomsorg med mera. Nya bostäder måste byggas, kollektivtrafiken 
måste byggas ut, arbeten måste skapas. Allt detta ingår i kommunledningens nor
mala arbete. Det gäller också att "locka" människor att flytta till Sala. Då behövs det 
utåtriktad markandsförning. 

För att få ett intresse för Sala måste Sala synas och bli omtalad på ett positivt sätt. 
Där kommer 400-hundraårs jubileet vara den viktigaste funktion. För att lyckas med 
detta, som är en lång process, måste arbetet starta så fort som möjligt så att Sala kan 
omtalas varje dag i nio år, motionsbehandlingen blir då en del av processen. 

Arbetet med detta måste vara en naturlig del av förvaltningarnas arbete och ledas 
av kommunchefen. Kommunstyrelsens ledningsutskott är självskrivet det politiska 
organet som håller i styrningen. 

Motionen har r emitterats till medborgarkontoret. 

Medborgarkontoret konstaterar att för att uppnå den önskade effekten och ett 
engagemang som inkluderar a lla kommunens verksamheter ställs höga krav på en 
väl fungerande organisation som behöver skapas i god tid innan. En arbetsgrupp 
behöver tillsättas med representation från alla kommunens förvaltningar och bolag, 
men även av representanter från näringslivet. Projektledande insatser skulle med 
fördel kunna komma från turismstrateg och kultursamordnare, och 
kommunstyrelsens ledningsutskott är det politiska organ som styr uppdraget. 

Jag delar motionärernas uppfattning om att det nu är dags att påbörja arbetet inför 
Sala 400 år om vi på ett bra sätt ska kunna nyttja detta tillfälle för att väcka intresse 
för Salas historia men också för Sala kommun av idag. 



I SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Jag anser dock inte att detta enbart ska vara en kommunal angelägenhet. 1 detta 
arbete är det viktigt att involvera även näringslivet och föreningar/organisationer. 
Det är först då som arbetet kan bli framgångsrikt. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 
att starta arbete med Sala 2024 snarast samt 

uppdra till kommunstyrelsen 
att påbörja arbetet med Sala 400 år 2024 genom att tillsätta projektledning och 
styrgrupp för projektet samt en arbetsgrupp med representanter från såväl de 
kommunala verksamheterna/bolagen som näringslivet och 
föreningar /organisationer samt att medel för projektets genomförande anvisas i 
Strategisk plan 2017 - 2019. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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SALA KOMMU~r 
2016/12/2 Kommunstyrelsens förvaltning 
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Yttrande angående motion om Sala 400 år Oiarienr f AklbiJaga 
cJ.O/',- J._1 

Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att Sala kommun bör inleda ett arbete med Salas 400-

årsjubileum är 2024. Detta för att i god tid skapa ett intresse för Sala där staden kommer att synas och omtalas på 

ett positivt sätt, och därmed även bidra till målet att Sala kommun år 2024 ska ha 25 000 invånare. 

För att uppnå den önskade effekten och ett engagemang som inkluderar alla kommunens verksamheter ställs 
höga krav på en väl fungerande organisation som behöver skapas i god tid innan. En arbetsgrupp behöver 

tillsättas med representation från alla kommunens förvaltningar och bolag, men även av representanter från 

näringslivet. Projektledande insatser skulle med fördel kunna komma från turismstrateg och kultursamordnare, 

och kommunstyrelsens ledningsutskott är det politiska organ som styr uppdraget. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att beslut fattas om att en arbetsgrupp för Salas 400- års jubileum 
bör tillsättas och startas upp under våren 2016. 

Tina Hallin, Medborgarkontoret 
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Kommunfullmäktige i Sala Ini<. 2~'i5 -03- 2 4 
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.J<. {yj5" ;J...,7-J Aktbllaga 

Motion om Sala 400 år.(igen) 

Den 24/4 2003 lämnade Pia Nilsson, Tommy Johansson och Per-Olof Rapp samtliga (S) in en 

motion till fullmäktige om vision för Sala 400 år 2024 (KS 2004/37 /6) med förslag om att 

starta ett visionsarbete om Sala 2024. 

Majoriteten i fullmäktige beslutade dock att avslå motionen med bland annat motiveringen 

att det låg långt fram och dagens problem måste lösas först. 

Under mandatperioden 2010-2014 lade den $-ledda kommunledningen fram ett tydligt mål 

om att Sa la kommun 2024 ska ha 25000 innevånare. 

För att kun na få denna ökning ställs det stora krav på kommunen när det gäller 

verksamheten, skola, barnomsorg, äldreomsorg med mera, nya bostäder måste byggas, 

kollektivtrafiken måste byggas ut, arbeten måste skapas. Allt detta ingår i 

kommun ledningens normala arbete. Det gäller också att "locka" människor att flytta till Sa la. 

Då behövs det utåtriktad markandsförning. 

För att få ett intresse för Sala måste Sala synas och bli omtalad på ett positivt sätt. Där 

kommer 400-hundra års jubileet vara den viktigaste funktion. 

Kungligt besök? Minnesbok? Samarbete med Silvergruvan, Väsby kungsgård, Sätra brunn, 

fören ingar /företag/ organisationer måste till. 

För att lyckas med detta som är en lång process måste arbetet starta så fort som möjligt så 

att Sala kan omtalas varje dag i 9 år, motionsbehandlingen blir då en del av processen. 

Arbetet med detta måste vara en naturlig del av förvaltningarnas arbet e och leds av 

kommunchefen . Kommunstyrelsens ledningsutskott är självskrivet det politiska organet som 

håller i styrningen. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi 

att kommunfullmäktige beslutar starta arbete med Sala 2024 snarast. 

s'ala 2015.03.05 
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