Det bästa för Sala kommun är
hållbar tillväxt…
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Sa l as Bästas vision är a tt Sala kommun ska bli
Sveri ges bästa kommun att l eva, bo, a rbeta och
bes öka. Vi siktar på s tjärnorna för a tt tydliggöra
a tt hel heten ä r vi ktig.
Sa l a kommun har under lång tid haft färre och
fä rre i nvånare mellan 20-64 å r, samtidigt s om
övri ga åldrar nu ökar. Det innebär att det blir
fä rre och färre skattebetalare som kan betala för
vå ra ökade behov i nom vä lfärden.

På bilden nedan ses Ordförande, Hanna Westman och vice ordförande i Salas bästa, Magnus Eriksson.

Salas Bästa är ett parti som
varken är Socialdemokratiskt
eller Borgerligt, vi är ett lokalt
parti som söker stöd för att
driva pragmatisk offensiv lokal
politik utifrån de
omvärldsfaktorer som
påverkar oss. Partiet bildades i
protest mot att Sala kommun
endast förvaltades utan planer
på framtiden. Våra idéer togs
inte emot utan vi fick höra
”Det går inte i lilla Sala”.
2010 kom Salas Bästa in i
Fullmäktige med 5 mandat, vid
valet 2014 behöll vi de 5
mandaten och är Salas 4:e
största parti med ca 12% av
rösterna.
I valet 2018 vill vi växa för att Sala ska
växa hållbart!

Vi vill vara Salas bästa
samhällsbyggarparti!

Sa l a kommun har sedan 2010, då vi kom in i
pol itiken aktivt börjat arbeta för a tt vi ska bli fler
i nvå nare. 2011 togs bl a. Salas Bästas mål a tt bli
25000 i nvå nare i Sala som vision i fullmäktige
vi l ket tydliggjorde a tt Sala s ka vä xa – i nte
mi nska. 2017 s log kommunen befolkningsrekord.
Sa l a är nu fler i nvånare ä n någonsin tidigare,
men fortfarande färre och färre s kattebetalare
jä mfört med de vi ska försörja. Vi behöver få fler
unga att vi lja stanna i Sala och fler att vi lja
utbi lda sig och fl er välutbildade att fl ytta hit för
a tt kl ara nuvarande och kommande behov. Vi
må s te vä xa hållbart!

Kommunen måste få fler unga
att stanna
Arbets lösheten för unga mellan 16-24 å r har
under den s enaste mandatperioden s junkit frå n
10,4% 2015 ti l l 6,2% 2017 vi l ket i nnebär att fler
unga fått a rbete. Samtidigt har det i nte byggts
må nga ungdomsbostäder ä nnu och
eta bleringsarbetet av företag har inte kommit
i gå ng förrän 2018. Det s aknas också möjlighet
a tt s tudera till högre studier i Sala kommun.
Sa l as Bästa har nu fått i genom en företagslots
och vi ker i nte en tum när det gäller a tt göra det
enklare för företag och privatpersoner a tt bygga.
Men vi må ste planera mer l ångsiktigt i ett
s a mhällsbygge och göra det möjligt a tt bo ett
hel t liv i Sala kommun om man så önskar! Vi vill
jobba för a tt de som bor här vill bo kvar och att
de s om vill flytta hit ges möjlighet a tt va ra med
och bygga fra mtidens kommun.

Kommunen måste planera för
att vi blir fler!
För a tt vi s ka kunna få fler s kattebetalare att vilja
bo kva r och fl ytta hit, krävs planering och a tt vi
vå ga r s atsa på hållbara l ösningar. Salas Bästa
drev förra ma ndatperiod att
förva l tningsorganisationen skulle blir en i stället
för 7, s om ti digare. Vå r tanke va r a tt det skulle
i nnebära a tt förvaltningen nu s kulle få en
hel hetssyn och lära a v va randra. Vi ville få till en
i nnovativ och lärande organisation med
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CAMPUS SALA & ARENA ÖSBY

s a marbeten mellan delar s om ti digare aldrig
trä ffa ts. Vi från politiken skulle sätta mål och
vi s i onen och förvaltningen s kulle ges möjlighet
a tt göra handlingsplaner och planera på längre
s i kt. Nu har det inte blivit s om vi önskat, då
a rbetet med övergripande mål å sidosatt under
nå gra år a v kriser. Vi s er dock fram emot a tt det
nu bå de finns ett levande
bos tadsförsörjningsprogram och att arbetet med
a tt få ti ll Översiktsplaner pågår. Sala behöver ta
fra m ti llräckligt med fä rdigplanerad mark, en s k.
Ma rkreserv för a tt kunna både planera och
erbjuda företag plats a tt etablera sig och
medborgare a tt få tag i tomt för a tt bygga sitt
hus . Vi anser också a tt det är a v vi kt att
bredbandsutbyggnaden, VA-nätet, gatunätet och
cykel vä gar planeras in i bygget av Sa la, liksom
bygga ndet a v s kolor och förskolor. Vi drev a tt vi
vi l l e ha en l okal s kolplan förra mandatperioden
och nu fi nns det uppdrag a tt ta fram en för
l okaler. Skolan och Vård och omsorgskontoret
s a marbetar också med
Sa mhällsbyggnadskontoret för att l ösa både
korta och långsiktiga l ösningar vi lket inneburit
a tt kommunen l yckats erbjuda 700 nya elever
pl a ts i förskolan och skolan i Sala inom 2 å r.

Planera samhällsbygget i
etapper!
Vi vill göra det möjligt för Salas medborgare få tillgång till högskolestudier
i Sala och bo kvar. Vi vill skapa ett Campus där du kan läsa på distans på
vilken högskola/universitet du vill, men ta tentamen och gå på
webbföreläsning i Sala. Tanken är att göra det möjligt med fler
vuxenstudier i Sala som kan ge dig jobb i Sala, men även resten av
världen. Både för att minska kompetensgapet mellan det företag
efterfrågar – och den utbildning vi har, öka kompetensförsörjningen för
Sala kommun som arbetsgivare, då det idag råder stor arbetskraftsbrist
inom offentlig sektor och möjliggöra för fler unga att ta högskolestudier
och kombinera dessa med ett boende och jobb i Sala. Vi vill skapa ett
CAMPUS, där du som ung i Sala även kan bo tillsammans med andra
studerande oavsett var ni pluggar och starta en
gemensam ”studentnation”. Vi ställer oss helt bakom det gröna
kompetenscentrum som nu växer fram på Ösby. Där ska du som är
intresserad av praktisk yrkesutbildning inom gröna näringar ges möjlighet
att läsa på en högre nivå och samtidigt arbeta inom gröna näringar.

 Vi vill utveckla vuxenstudier i Sala
kommun med Campus & Arena Ösby
 Vi vill möjliggöra för studentliv
 Vi vill kompetensutveckla Sala
kommuns personal och införa
karriärsvägar

Fra mförallt s å behöver politiker och verksamhet
pl a nera mer l ångsiktigt, vi behöver tä nka 5, 10,
20, 30 å rs perspektiv och räkna hem olika
i nvesteringar ur både folkhälsoperspektiv och
ekonomiskt perspektiv.
Vi vi l l dela upp Samhällsbygget i etapper, d v s
a tt vi pl anerar för hur vå r kommun s ka utvecklas
och dela upp investeringarna i olika etapper och
projekt s om både politiker och verksamhet och
medborgare kan delta i, följa upp och bedöma
s a mhällsnyttan a v. Genom att öka möjligheterna
ti l l påverkan och tydliggöra va d vi vi ll och
pl a nerar göra, förankras beslut innan de ska ta s
och vi s l ipper ti lläggsförändringar,
överkl aganden och upprörda
s a mhällsmedborgare. Diskussionerna kommer
a tt bl i l ängre och vi sst kommer en och annan
medborgare bli upprörd, men vi tror a tt
s a marbeten mellan kommun, civilsamhälle och
nä ri ngsliv ä r a vgörande för l ångsiktiga mål.
Pol i tikers jobb är i nte endast att s tyra och peka
med hela handen det ä r även att a nvända öron,
ögon och rä cka ut handen för a tt komma fram
ti l l beslut som ä r förankrade.

Så vill vi se Salas tillväxt!
Vi vill se dessa projekt klara under
nästa mandatperiod:
ÖSTRA KVARTEREN 2021
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FLER BOSTADSMÖJLIGHETER BEHÖVS

Eta pp 1 + 2, pl a nerade bostäderna börjar byggas
och eta pp 2 blir klart för a tt byggas 2024.

Vi vill få till mer byggbar mark och aktivt marknadsföra de lediga tomter
som finns både i centrala Sala och i ytterorter tillsammans med de skolor
som finns. För att få många unga familjer att vilja bo här krävs möjligheter
att kunna bygga sitt egna hem, att du kan flytta till lediga lägenheter som
ung och göra en bostadskarriär även i Sala. Genom att arbeta för att fler
yngre stannar kvar ökar vi vår försörjningskvot, d v s vi får fler mellan 2064 år som bor kvar och kommer hit. Med fler skattebetalare kan vi bygga
fler boenden för de äldre. Vi ser det också som positivt att näringslivet är
intresserad av att hjälpa till med byggandet och själva tar ett
samhällsansvar att förse Sala kommun med fler bostäder. Intresset för att
bygga i kommunen har aldrig varit större. Det ska vi se till att det håller i
sig. Nu byggs trygghetsboende för äldre både i Ransta och
förhoppningsvis även på fler tillväxtorter. Ett ökat intresse från större
företag innebär fler möjligheter för det lokala näringslivet och fler lokala
arbetstillfällen.





300 nya bostäder per år ska byggas i kommunen.
Sala kommun ska ha en markreserv.
Tillstånd & bygglovshantering ska fortsätta förenklas och erbjudas
digitalt.
Upp till 7 villor ska kunna byggas utan detaljplan i översiktsplanerat
område.

INTEGRATION ÅKRA 2021
Hur ka n vi bygga och planera bort utanförskapsområ den och få till en bättre integration på våra
s kolor?
Pl a nera för mer blandad bebyggelse, förskola,
s kolas upptagningsområden kanske behöver
förä ndras för a tt barn och ungdomar s ka kunna
vä l ja att gå på fler s kolor, vi vill att vi vä ger i n
i ntegrationsarbetet i planeringen a v ny s kola
och trygghets och tillgänglighetsperspektivet för
de boende samt möjligheterna till s pontana
mötes platser och ungdomsaktiviteter i närheten
a v fl erbostadshus.

VISION LÄRKAN
- Ny i drotts hall och ny simhall s amt fortsatt
utveckl ing för hela i drottsområdet och
s a mverkan med skolan.
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STARKT FÖRETAGSKLIMAT

VALLASKOLAN & KUNGSÄNGSGYMNASIET
- Ny Va l laskola klar –F-9
- Anpa ssning a v Kungsängen utifrån skolans
behov och försköning a v skolområdet
runtomkring.

VISION SALA CENTRUM 2021

För att lyckas med att sänka ungdomsarbetslösheten, behövs det fler
möjligheter till arbete både för de som går ut gymnasiet och de som vill
jobba och studera samtidigt. Sala måste bli bättre på att skapa
möjligheter för att både större och mindre företag kan etablera sig och
växa i kommunen. T ex ha mark till de företag som vill etablera sig och
marknadsföra den så att även kommunen kan avgöra om mark som säljs
är lämplig ur ett långsiktigt perspektiv, här vill vi se en försäljningsstrategi
som är kopplad till översiktsplaneringen. Vi måste göra det enkelt att
driva företag på landsbygden genom bra bredband och utbredd
kollektivtrafik. Vi måste också fortsätta satsa på att fler blir intresserade
tidigt genom Ungt Företagande och Framtidens företagare som idag
erbjuds via skolorna för att väcka innovativt tänkande och stärka
ungdomars självförtroende. Vi anser också att det är viktigt att
kommunen tillsammans med de lokala näringslivet arbetar tillsammans
med att bygga Sala kommuns varumärke för att locka till ökad lokal
handel och ökat antal aktiviteter som lyfter Sala kommun som
destinationsort. Vi stödjer därför det pågående arbetet med Destination
Sala som syftar till det.

Bygg ett starkt varumärke

Sala ska ha det bästa företagsklimatet i alla
undersökningar

Få till skyltar vid infarterna som visar
handelsutbudet

Satsa på Ung företagsamhet

Förenkla tillståndshanteringen vidare

Pl a nering av ha ndelsstadens kärna,
pa rkeringsmöjligheter, handels och
kontorslokaler, försköning av torget, med
ti l lgänglighetsanpassat torg och va ttenspel runt
ka ndelabern. Stadsparkens utveckling med
Ska tepark, minigolfbanor och kanske isbana på
vi ntern.

Vi vill se dessa projekt startade
under nästa mandatperiod:
VISION CAMPUS SALA 2024
Möjl i ggörande a v ungdomsboende,
högs kolestudier liknande upplägget i Avesta och
forts a tt utveckling a v Arena Ösby tillsammans
med regionen. Hur får vi fler 18-30 å ringar a tt
vi da reutbilda sig och stanna kva r i Sala kommun
och hur s äkerställer vi a tt det finns boende för
s tuderande?

VISION NORRA SALA STAD 2030 – Sta ds nära
/pendlingsnära boende.
- Ny fra mti da s kola/förskola norr om Sala
s ta tionsområde. Resecentrums lösning, planskild
kors ning.
- Idrotts utveckling norr om Sala i ta kt med att
eta pper byggs ut, turismmöjligheter vi d
ka l kbrott?
- Ha ndels och företagsparks utveckling
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BRETT UTBUD AV KULTUR &
FRITIDSSAKTIVITETER

Nybo/Norrmalm.
- Nya bos tadsområden som vä xer i etapper mot
Sa l adamm. Norrmalm, Ma mre, Gudmundstorp,
Hytta n, Ös tersala, Backa, Mi ckelsbo, (Norrbergs
koppling till området), Här behövs VA- bredband
och cykel väg komma med i planering samt
utveckl ingen av Ös by/SORF och Saladamm – Åby
och a rbetet med marksanering vid Hyttan. Vi vill
s e en antagen plan innan mandatperioden är klar
och gä rna a tt etapp 1 närmast s tationsområdet
bl i r påbörjat.
VISION SÖDRA SALA STAD 2030

– Na tur och kulturhistoriskt nära boende och
ha ndelsutveckling Evelund
- Utöka d skola/förskola s amverkan, ta ett
hel hetsgrepp på ÄNGSHAGEN, BRÅSTABORG och
HAMMARHAGEN, STAMPERS utbyggnader,
Forts a tt arbete med GRUVAN och närliggande
områ den för a tt få till etapputbyggnad och
s a mspel med utbyggnaden a v
i ndustriområde/handelsområde Evelund.

Det finns idag många föreningar att välja mellan inom idrotten och
kulturen, här måste vi säkerställa att de får plats i lokaler som finns och
bygga om och nytt när det behövs. Vi måste också göra det lätt att umgås
spontant. Därför bygger vi 2 nya idrottshallar, en i Ransta och en på Lärkan.
Vi stödjer bygget av SORF, kulturhus i Missionskyrkan och Folkets Park och
en skatepark i stadsparken som håller på att byggas nu. Vi har även infört
Snabbslanten, evenemangsbidrag och Fritidsbanken, (lån av
sportutrustning) under vår ledning i Kultur och fridsnämnden.
Vi ser nu ett behov av fler spontanidrottsanläggningar och
ungdomscaféer/campus. Vi ser även behov av fler lokaler för att träffas
spontant hos andra grupper, t ex förtidspensionärer som är yngre än
vanliga pensionärer och kanske har andra intressen. Vi vill även utveckla
den lokala överenskommelsen med föreningslivet för att kunna erbjuda
mer aktiviteter tillsammans med föreningar, såsom Rockkören för de äldre,
Kaplanen, föreläsningar och samarbeten med kommunens olika funktioner
för att få till ett bättre Sala med ökat utbud. Idag väljer personer var de vill
bo utifrån många faktorer och ett väl fungerande fritidsliv är en viktig
faktor som inte får glömmas bort, när tiderna blir hårdare.





Vi vill se spontanidrottsplatser en i varje kommundel och vid skolor
Vi vill se utvecklat samarbete med föreningslivet via den lokala
överenskommelsen. ”LÖKEN”
Vi vill att en ny simhall byggs tillsammans med föreningsliv och
företag
Vi vill att alla offentliga lokaler tillgänglighetsanpassas

VISION SÖDRA KOMMUNDELEN 2030 –
Pendlingsnära och naturnära boende
Hä r vi l l vi kunna se utvecklingen av Ra nsta,
Kuml a kyrkby, Tä rna, Varmsätra, Kila, Grällsta
och Sä tra brunn. Nya bostäder i dessa områden,
pl a nering för möjlighet till tågpendling i Kumla
kyrkby. Utbyggna d a v förskolor och s kolor i ta kt
med a tt s ödra kommundelarna vä xer genom att
pl a nera och ma rknadsföra bostadsområdena
och kunna erbjuda plats för företag s om vill
eta blera sig, samtidigt som vi vä rnar om den
å kermark s om finns. Här handlar det också om
a tt utnyttja ri ksväg 70 mer, öka
pendlingsmöjligheter ti ll Enköping och på så sätt
öka i ntresset av a tt bo i Varmsätra, Tärna. Ny
cykel vä g Sala – Kumla – Ra nsta. Utnyttja l äget
efter Vä steråsvä gen för utbyggnad av Ki la,
Sä tra brunn, Grällsta och förbättrad

kol lektivtrafik till Västerås.
Vi vi l l gärna ä ven bilda ett kommundelsråd i
s a mband med a tt denna vi sion tas fra m, där
medborgare frå n de olika delarna ges möjlighet
a tt va ra med och påverka utvecklingen av deras
ort.
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-

FÖRBÄTTRAD
KOMMUNIKATION
– ”MINA SIDOR”
För att förankra beslut som tas och för
att bättre kunna kommunicera med
medborgare behöver kommunen
utveckla sin kommunikationsstrategi och
sina interna verktyg. All kommunikation
måste ta ett steg in i framtiden, då allt
fler helst vill kommunicera digitalt. Både
internt inom kommunen och gentemot
medborgarna behöver det uppgraderas.
Vi föreslår därför att Sala kommun gör
som många andra kommuner redan
gjort, inför ”mina sidor” på Sala.se.
På mina sidor ska du kunna gå in som privatperson, företagare,
förening eller anställd och få riktad info. Här ska du kunna göra
ansökningar och följa dem fram till beslut. Du kan då nå den info du
behöver 24 timmar om dygnet, världen över. Mina sidor ska även
fungera som app i mobilen. 2011 tog Salas Bästa fram idéen med en
reklamationsapp där du som medborgare kan reklamera fel i din
omgivning – Sala Appen. Den är fortfarande ganska okänd, p g a att
den inte kommunicerats ut tillräckligt. Vi tror att mina sidor skulle
kunna frigöra handläggarresurser, när det är brist på personal inom
offentlig sektor och förbättra servicen till medborgare, företag,
föreningar och även anställda.

-

Vi vill ha ”mina sidor”
vi vill ha mer digitaliserad handläggning
Vi vill att kommunen tar fram en digitaliseringsplan &
kommunikationsplan
Vi vill satsa på utbildning inom digitalisering till personalen
Vi vill ha webbshop för de anställda, med upphandlade leverantörer

VISION NORRA KOMMUNDELEN 2030
- Sjönära boende
Sa l as norra kommundelar ä r fulla med s jöar
vi l ket i nnebär att det finns möjligheter att
a rbeta mer med sjönära boende. Inom kort
kommer Avesta också att bygga ut sina
i ndustriområden med bland annat GOOGLE i
Horndal, vi lket kommer a tt innebära att det
kommer a tt bli ett sug efter boende i närheten.
På s å sätt tror vi a tt Möklinta, Broddbo och
orter nä rmare Avesta kommer a tt få ett ökat
i ntresse. Vi ser gä rna att vi samverkar med
Aves ta för att få ti ll bättre pendlingsmöjligheter
mel lan orterna. Här vi ll vi dra nytta av
gra nnkommunens byggtakt och ligga s teget före
för a tt kunna erbjuda intressant och va cker
mi l jö ti ll den kommande arbetskraften. Vi ser
ocks å möjligheter a tt i fra mtiden samverka mer
med Aves ta för a tt få till mer s ametableringar,
dä r s törre företag kan komma a tt erbjudas
a rbetskraft och boende möjligheter frå n fler
kommuner samt utpekade möjliga områden för
i ndustrietableringar norrut. Vi vi ll lätta på
s tra ndskydd, men ä ven peka ut vi lka områden
s om ä r vi ktiga för vå r va ttentillförsel, gröna
nä ri ngar och naturområden med möjlighet till
fri l uftsliv. Ett vä xande Avesta innebär också
öka de möjligheter för nordvästra kommunen,
s å som Rosshytta n, Hedåker och Västerbykils
utveckl ing om bättre pendlingsmöjligheter ä ven
förverkl igas där. Med den va ckra naturen s om
fi nns i norra delarna tror vi också på ett ökat
i ntresse för s ommarstugor och vi ll därför också
pl a nera i n för nya
s ommarstugeområden/husbilsplatser s amt
möjl iga cykelstråk mellan befintliga besöksmål
och Sa la s tad.
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DEN BÄSTA SKOLAN FÖR FRAMTIDEN
Vi vill att kommunen fortsätter att bygga nya skolor, förskolor utifrån
att behoven växer i takt med att kommunen får fler planerade
bostadsområden, vi ska ligga före, inte efter i planeringen.
Arbetsmiljön anpassas på så sätt till dagens pedagogik och framtidens
behov och att vi säkerställer att alla barn ges de förutsättningar som
finns för att bli starka samhällsmedborgare i framtiden. Vi vill att
kommunen utgår från de barn som har Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, (NPF) som har sin grund i hur hjärnan
arbetar och fungerar. Vanliga diagnoser är ADHD/DAMP, Tourettes
syndrom, Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd. Om
miljöer anpassas efter dessa barn blir alla inkluderade från början och
arbetsmiljön blir bättre för alla barn. Vi vill även att det säkerställs att
kommunen arbetar med tidiga insatser och kan erbjuda
specialpedagoger både inom förskola och grundskola samt
kontinuerlig kompetensutveckling med vikarier.
Kommunens skolor får de bästa lärarna, förskollärarna och
fritidspedagogerna genom att erbjuda marknadsanpassade löner, tid
till planering, och minskad administration och extrauppgifter och
lagom stora barngrupper per pedagog utifrån lokalernas
förutsättningar och barnens behov. Vi vill även att personal inom
förskolan och fritids erbjuds arbetskläder.

VISION ÖSTRA KOMMUNDELEN
– Hur Sala växer ihop med Heby 2030
Stora delar a v den östra delen a v Sala kommun
ä r belagd med åkermark, men det finns ä ven
boendestråk och byar s om har potentiell
utveckl ing. Här finns Norrbyliden och levande
föreningsliv, Golfbanan och intill Sala s tad,
Fri dhemsområdet och SORF. I och med planering
a v cykel vä g mellan Sala – Heby s er vi på sikt a tt
fl er vi llaområden kommer att vä xa fra m i ntill
befi ntlig byggnation s amt möjlig utveckling a v
i ndustrimark. Här kan Sala kommun växa
ti l lsammans med Heby och varför inte se över
möjl igheterna ti ll a tt ha gemensam skola i
fra mti den som täcker både Hebys planerade
ti l lväxt och Sala kommuns östra behov. Vi vill
gä rna även dra nytta av Golfbanan och tror på
a tt bygga boende i närheten a v golfbanan och
erbjuda ”golfboende”.

Vi ser också att kommunen behöver hänga med i IT-utvecklingen och
ge erbjuda utbildning till de anställda i takt med att den förändras,
lärare och elever ska ha de verktyg som de behöver för att klara av
framtidens utmaningar.
Om vi får trygga barn och trygga lärare som klarar av den nya tekniken
i kombination med innovativt tänkande och mer rörelse samt
möjligheten att utöva konst, teater och musik, kan barnen i Sala
kommun bli våra framtida samhällsbyggare.
Vi stödjer därför de satsningar på mer rörelse i skolan och digital
utveckling som nu pågår i Ransta/ Varmsätras rektorsområde som
ligger i framkant i Sverige och ser gärna att fler skolor tar efter. Vi
värnar också om Kulturskolans utveckling samt RIK-skolan och
kulturgarantin som ger alla barn rätt till kultur.
Vi vill att hela kommunen ska ges möjlighet till att leva och kommer
därför även att slåss för att varje kommundel ska ha möjlighet till
grundskola och barnomsorg. Vi vill inte centralisera alla skolor till
Sala, utan vi vill arbeta för att småskolorna växer till lagom storlek och
fylls på. Genom att erbjuda en kommun med den bästa skolan, får vi
fler familjer att bo kvar och vilja flytta hit.

VISION SVARTÅDALEN 2024
Hä r fi nns möjlighet att utveckla turismen
betydl igt mer i och med brandturismen som nu
kommi t ur all tra gik, det fi nns även möjlighet a tt
ä ven här vi dareutveckla turismen intill de
ba dplatser som fi nns och på så sätt bidra ti ll a tt
öka a rbetstillfällen lokalt, men ä ven s jönära
boende samt fler boendemöjligheter i orterna
Sa l bohed, Västerfärnebo, Fläckebo med
trygghets boende för äldre för a tt frigöra gårdar.
Även hä r behövs planering a v skolor i takt med
a tt områ dena vä xer. Svartådalen ä r dessutom en
mi cro destination i Sala kommuns turismstrategi.
Vi vi l l se en tydlig strategi för det fortsatta
a rbetet tillsammans med de l okala företrädarna.

S A M H Ä L L S B YGGAR PAR TI E T

OMSORG ATT LITA PÅ KOMMER MED
FLER SKATTEBETALARE
Den bästa omsorgen är när du får möjlighet att välja vilken hjälp du
vill ha och av vem, utan köer eller att du måste skrika för att få hjälp.
Sala kommun bygger nu LSS-boenden och öppnar äldreomsorgsplatser som aldrig förr, men grupperna ökar fortare än det
byggs. Därför utökas också hemtjänsten och köer finns trots
utbyggnad av platser. Vi tror att vi kan öka takten och minska
risktagandet från kommunen genom att möjliggöra att även företag
kan vara med och bygga och erbjuda tjänster. Idag har kommunen
inte råd att göra alla investeringar som behövs i egen regi, om
kvaliteten ska bibehållas och köer minskas. Vi stödjer därför att ett
nytt äldreboende och ny vårdcentral byggs av privata aktörer vid
Östra kvarteren så att de byggnader som behövs kommer upp fortare
och köerna minskar. Vi stödjer även att kommunen erbjuder
medborgarna att själva välja utförare av servicetjänster och ser gärna
att man i framtiden även kan få välja utförare av omsorg. Vi vill att
Sala kommun ska erbjuda den bästa LSS-omsorgen, äldreomsorgen
och individ och familjeomsorgen. Därför behöver kommunen
säkerställa att vi hänger med i utvecklingen, ser vad andra kommuner
gör och har bra kvalitetskontroll på den service som erbjuds och följer
med i den digitala utvecklingen. För att kunna hålla en hög nivå, krävs
fler skattebetalare, rätt planering av resurser och att Sala kommun
arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare och utbildare.
Sala måste kunna erbjuda marknadsanpassade löner, rätt till heltid,
med möjlighet att gå ner i tid för vård och omsorgspersonal. Det
saknas inte arbeten inom kommunen, det saknas utbildad personal.

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE
INKLUDERAR ALLA
För att alla ska kunna delta i samhället, komma till jobbet, träffa
vänner, äta ute eller köpa mat, komma till skolan, idrotta eller delta i
kulturaktiviteter måste kommunen aktivt arbeta med tillgänglighet
och säkerställa att vi har funktionella riktlinjer. Salas Bästa vill därför
att vi tillsätter en tillgänglighetsombudsman som aktivt arbetar för att
säkerställa att kommunens förvaltningar tar beslut och bygger ut så
att det anpassas efter de med nedsatt rörlighet eller andra
funktionshinder.
Ombudet blir även medborgarnas vägledare till de tjänster som redan
finns och kan driva tillgänglighetsplanen tillsammans med
Funktionsrättsrådet samt tipsa företag om anpassningar. Sala behöver
förstärka sitt tillgänglighetsarbete och erbjuda stöd till de som
behöver det i handläggningsdjungeln. Vi tror att ett ombud i
kombination med Mina sidor kan effektivisera arbetet internt och
förbättra kommunens kvalitet.

Ett långsiktigt samhällsbygge
ger trygghet…
Trygghet kommer från att det finns bostäder,
i nfrastruktur, hjälp att få när det krisar,
utbi ldning fri från påverkan frå n religion,
möjl igheter a tt trä ffa andra medborgare med
l i knande intressen på fritiden och framförallt a tt
ges möjlighet a tt försörja sig s jälv. Sen behövs
ocks å trygghetsskapande åtgärder såsom:








En mörk obesökt plats måste l ysas upp
och få fl er besökare. Fortsätt med
trygghets vandringar s om pekar ut
otrygga pl atser och åtgärda dem.
Ka meraöverva kning ska finnas där
bus et finns.
Forts a tt nära samarbete med
ungdomspolisen.
För a tt mi nska hedersrelaterat våld
behöver vi s tärka de utsattas position i
s a mhället. Här vill vi a rbeta som de gör
i s kolor i Västerås. Där ungdomar
i nformerar ungdomar om vilka
rä tti gheter man har i Sverige kontra
s kyl digheter ma n har från ti digare
hemlands traditioner.
För a tt mi nska människohandeln vi ll vi
a tt kommunen har förbyggande
i nformation till tiggare om vi lka
rä tti gheter/skyldigheter man har s om
EU-medborgare i Sverige. Då många
ti gga re nu hamnar i prostitution istället
för ti ggeri i och med a tt färre s känker
pengar.

Vad saknar du?
Va d s aknar du i Sala kommun?
Berä tta för oss! Vi är i ntresserade av a llas i déer
och vi vet a tt i nget är omöjligt bara man a rbetar
för dem!

För mer info Besök vår hemsida eller vår
partilokal intill Centrumbiografen:

www.salasbasta.se

