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Kommunstyrelsens förvaltning

Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-05-25
Till kommunfullmäktige har inkommit följande motioner, medborgarförslag,
interpellationer och frågor:
Motioner
1. Motion om att införa arbetsmiljöpriset "Silverpriset", dnr 2020/292
Motionen är undertecknad av Ulrika Spårebo (S), Kristina Nyberg (S) och
Ann-Kristin Lindgren (S).
2. Motion om handlingsplan för kommunala lekplatser, dnr 2020/748
Motionen är undertecknad av Louise Eriksson (SD), Magnus Edman (SD) och
Joel Liljekvist (SD).
3. Motion om att utreda möjligheterna att införa en generationsbrygga mellan
barn och äldre via äldreboende, föreningar och skolor, dnr 2020/749
Motionen är undertecknad av Magnus Edman (SD) och Joel Liljekvist (SD).
Medborgarförslag
Inga inkomna medborgarförslag under perioden.
Interpellationer
1. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetslösheten i Sala.
Interpellationen är ställd av Alberto Castellanos (V).
2. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om bostäder i Ransta.
Interpellationen är ställd av Per-Olov Rapp (S).
Frågor
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Inga inkomna frågor under perioden.
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Till: Kommunstyrelsens

ordförande.

Diarienr

På grund av COVID-19 har antalet permitterade

Aklbilaga

och avskedade ökat ni hela landet och även i

Sala. Denna trend kommer att öka till sommaren och hösten.

Enligt flera ekonomer

blir arbetslösheten

stödpaket till olika verksamheter

cirka 14 procent

och trots regeringens

flera

kommer många företag att gå i konkurs eller minska sin

verksamhet.

Av de branscher som drabbas globalt är gruvnäring, detta kan ge en återspegling i
Salaföretag

Metso. Andra branscher

handels kommer att fortsätta
privatekonomi

som får negativa

effekter

att gå ner. Arbetslösheten

är verkstadsföretag

påverkar kommuninvånarnas

med resultat att fler söker försörjningsstöd.

Allt detta skapar en rörlighet

i kapital och på arbetsmarknaden,

men som samtidigt ger nya möjligheter.

rörligheten

Därför tycker vi i Vänsterpartiet

lyfta blicken framåt och vara redo att hitta i den nya världsordningen

Med anledning av detta vill jag fråga Kommunstyrelsens
-

Hur hög är arbetslösheten
Kommer
Individ-

-

lVIinoritetsstyret

att kommunen bör

som står och gryr.

ordförande:

att anslå mer pengar för att täcka ökande kostnader

för

och Familjeomsorg?

Vad gör kommunen

Castellanos

Vänsterpartiet.

som liknar kaos

idag i Sala och vilken är prognosen till hösten?

för att ta hit och underlätta

och skapa nya arbetstillfällen?

Alberto

även

för nya företag

att etablera

sig i Sala
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INTERPELLATION
Ställd
Bostäder

till kommunstyrelsens

ordförande

i Ransta

Sedan hösten 2016 har det varit flera möten med Ranstabor om byggande av ett
trygghetsboende

med kooperativ hyresrätt i Ransta. Intresset bland de boende är

stort. Många äldre vill bo kvar i Ransta men det finns inga lämpliga bostäder. På
hösten 2017 uttryckte dåvarande kommunalråd Carola Gunnarsson att förslaget
med kooperativ hyresgästförening

var mycket bra enligt SA - ”Att ta fram fler

anpassade bostäder för äldre är en av våra stora samhällsfrågor just nu. Den är
viktig ur två perspektiv,
dels att rörligheten

dels för att äldre personer ska få ett bra boende att trivas i,

på bostadsmarknaden

I det bostadsförsörjningsprogram

ökar vilket minskar bostadsbristen.”

som kommunfullmäktige

2018 står att Ransta är ett utvecklingsområde
trygghetsboende

antog i maj

”och det finns planer på

för äldre i form av kooperativa hyreslägenheter, det rör sig om

22 lägenheter där minst en person skall vara 55+.”. Tiden för påbörjande av
byggande anges till 2023.

För att det skall vara möjligt behöver

Vid kommunstyrelsens
utvecklingsenheten

en ny detaljplan tas fram av kommunen.

ledningsutskott den 15 maj 2018 gavs plan- och

i uppdrag att upprätta detaljplan

för centrala Ransta, del 1.

Kommunen deklarerade sin vilja att kalla till en medborgardialog där Ranstas
invånare men även resterande boende i Sala kommun skulle få vara delaktiga
och framföra sina synpunkter. Ett dialogmöte med invånarna i Ransta hölls den

21 november, då presenterades
trygghetsboende
planprocessen

ett förslag till detaljplan för bland annat

för äldre. Kommunalrådet

Anders Wigelsbo lovade att

är i full gång.

Utifrån ovan vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens
1. När kan en detaljplan

för äldreboende

i Ransta

2. Vilka problem finns att hantera innan byggstart?
ekonomi mm?
3. Vilken bedömning gör kommunstyrelsens
äldreboende kan ske?

Sala 20200518

gav/V”
Per—Olov Rapp (S)

förväntas

ordförande:

vara klar?

Markanvisningsavtal,

ordförande när första inflyttning
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