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(S)tyre med ansvar och framtidstro 
 

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet 
och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb, en bättre skola och äldreomsorg 

 
Framtiden formas inte av ödet eller av marknaden själv. Den formas av människor 
tillsammans och de värderingar som styr politiken. Därför är det viktigt att du gör din röst 
hörd och går och röstar den 14 september. 
 

Vi vill skapa ett samhälle som ger alla likvärdiga möjligheter. Sina djupaste rötter har 
socialdemokratin i övertygelsen om varje människas okränkbarhet och alla människors lika 
värde. 
 
Alla kan bidra och alla ska få ta del av välfärden. Vi socialdemokrater är övertygade om att 
det ger bäst förutsättningar för alla att växa och förverkliga sina livsdrömmar. 
 
Det handlar om arbetets värde och villkor. Det handlar om en skola för alla, inte för några få. 
Det handlar om trygghet och ett värdigt liv för äldre, samt god vård och omsorg när 
sjukdomar sätter in. 
 
På följande sidor kan Du läsa om dem socialdemokratiska idéerna, om hur vi vill utveckla 
Sala kommun. 
 
Ett fortsatt socialdemokratiskt styre behövs i Sala - för jobben, skolan och välfärden. 
 

 
RÖ(S)TA! 

 

Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Ett samhälle 

som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö 

möjligheter att förverkliga sina livsmål. Som bygger på solidaritet, tillit och samarbete. Där 

ett folk i arbete ger tillväxt och banar väg för fördelning av resurserna så att de kommer alla 
till nytta. 

Vi tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra samhället. Vi vill bygga ett 

ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle där människors livskvalitet ökar utan att 
det skadar vår gemensamma miljö. 
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Vi vill stimulera en dynamisk tillväxt som samtidigt är hållbar. Dagens tillväxt ska inte ske på 

bekostnad av framtida generationers möjligheter att leva ett gott liv. Det kräver solidaritet 
mellan människor, mellan länder och regioner samt mellan generationer. 

Vi socialdemokrater har högre ambitioner för Sverige. Då måste vi bryta utvecklingen vi sett 

de senaste åren med växande arbetslöshet, sjunkande skolresultat och ökande ojämlikhet. Då 
krävs en framtidsinriktad politik som gör Sverige till ett ännu bättre land att leva i. 

Det kräver en politik för att skapa fler jobb. Det kräver investeringar i skolan och 

utbildningen. Det kräver en politik som utvecklar en riktigt bra välfärd. Och inte minst kräver 
det att vi driver på omställningen för att möta klimatutmaningen. 

Vår demokratisyn bygger på alla människors lika och unika värde. Vi vill att demokratins 
ideal ska prägla hela samhället och människors inbördes förhållande. Vi är övertygade om att 
samhället utvecklas bäst när människor ges möjlighet att samverka som fria och jämlika utan 
över – och underordning, utan klass-och könsskillnader och utan diskriminering på grund av 
etnisk bakgrund, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. 

Vi ser en levande demokrati med ett brett deltagande och ett aktivt medborgarskap som 
grundläggande i en samverkande lokal gemenskap. Människor är olika. Olikheter berikar och 
kräver tolerans, dock inte alltid konsensus.  

Samtal och samarbete är demokratins livsnerv. Om många medborgare upplever demokratin 
som en tom och innehållslös fras försvagas vårt samhälle och öppnar upp för odemokratiska 
krafter.  En verklig demokrati kräver närhet till makt och inflytande och att de avgörande 
besluten fattas så nära människorna som möjligt.   

Demokrati och politiska beslut kan aldrig reduceras till en teknisk förvaltningsapparat eller 
rationalitet baserad på kalkyler för nytto – eller kundmaximering. Än mindre för att 
tillfredsställa röststarka intressegrupper eller tillfälliga opinionsyttringar.  

Samhällsgemenskapen kan enbart bestå om medborgare tar gemensamt ansvar ”för en större 

markyta än den som täcks av de egna fotsulorna”. Demokrati innebär ansvarstagande, åsikter 
utan personligt ansvar är skenbar demokrati. 

Vi socialdemokrater vill: 
� Tydliggöra de förtroendevaldas roll som medborgarnas företrädare samt ha en tydlig 

ansvars- och uppdragsfördelning mellan politik och förvaltning för att skapa 
genomslag och resultat av politiken 

� I högre grad använda medborgardialoger som verktyg i planering och beslutsfattande 
� Tillsätta tillfälliga beredningar i kommunfullmäktige i särskilt viktiga eller angelägna 

politiska frågor 
� Pröva kommunala rådgivande omröstningar via nätet 
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� Införa demokraticafé innan fullmäktigemötena 
� Genomföra webbsända kommunfullmäktigemöten 
� Ge möjlighet för individen att enkelt kunna följa sitt ärende  
� Ge invånarna möjlighet att följa politiska beslut via öppenhet i beslutsprocessen och 

genom att oftare använda fysiska möten och tillgänglighet till dokument 
� Införa ett ungdomsråd som är religiöst och politiskt obundet och som ska vara ett 

lokalt inflytandeforum för ungdomar 13-19 år 
� Kommunen skall tillhandahålla en ungdomssamordnare med inriktning på ungdomars 

delaktighet och inflytande 
� Att skolan visar stor öppenhet men strukturerat och likvärdigt tillvägagångssätt för 

politisk information från de politiska partierna 
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SOCIALDEMOKRATERNA I SALA 2015-2018 
i det följande vill vi inledningsvis särskilt ange fem prioriterade punkter för 
socialdemokraterna i Sala kommun. 
 

1. Kommunen skall kraftfullt verka för och stödja entreprenörsanda, 
företagsetableringar och företagsutveckling i syfte att skapa fler arbetstillfällen, 
ökad tillväxt och inflyttning till kommunen. Inom 90 dagar ska arbetslösa 
ungdomar vara i jobb, studier eller praktik. 

 
2. ”Mindre klasser - mer kunskap” är ett centralt inslag i vår skolpolitik. Våra 

investeringar innebär att det blir fem färre elever i dagens stora klasser från 
förskoleklassen till och med årskurs tre. Kungsängsgymnasiet flyttas in i centrala 
Sala och ny för- och grundskola byggs i Ransta, Varmsätra och i centrala Sala 

 
3. Fler trygghetsboenden för äldre, och fler boendealternativ för personer med 

funktionsnedsättningar, en personalbemanning som ger god vård och omvårdnad 
i livets slutskede. Generösa riktlinjer för färdtjänst som ger möjlighet till bl. a ta 
med sig eget specialfordon för användande på resmålet samt nolltaxa för 
pensionärer på Silverlinjen 
 

4. Salabostäder får i uppdrag att bygga nya och fler hyresrätter samt att inbjuda 
byggbolagen inbjuds bygga flerbostadshus i Sala – gärna med kooperativ 
hyresrätt. Stadens småskaliga och kulturhistoriska karaktär skall bevaras när det 
byggs nya bostäder i centrum. 

 
5. Sala kan genom ett utökat samarbete mellan olika operatörer kunna bli nod i ett 

finmaskigt regionalt trafiknätverk. Hastighetshöjande- och 
upprustningsinsatser skall göras på Dalabanan för att möjliggöra tätare trafik 
med persontåg och kortare restider. Buss mellan Sala-Enköping och Sala-Avesta. 
Bättre och mer utbyggt cykel- och gångnät för arbetspendling, för säkra 
skolvägar och en ny cykelväg till SORF prioriteras. 
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Politik för jobb och tillväxt i Sala 
Sala behöver få fler i arbete. Och då behöver vi investera i skola, utbildning, infrastruktur, 
energi och bostäder. Det är vägen till att sänka arbetslösheten.  
 
Ungdomsarbetslösheten skall särskilt bekämpas. Unga människor i arbete skapar mening 
och möjligheter för både sig själva och i det gemensamma bygget av framtiden. Vi vill 
stoppa ungdomsarbetslösheten med 90-dagarsgarantin. Inom 90 dagar ska arbetslösa 
ungdomar vara i jobb, studier eller praktik. 
 
Sala är en företagsam kommun med många små företag med högt nyföretagande och god 
tillväxt. Vi vill att kommunen stödjer småföretagen med god service och underlätta 
nyetablering genom att ha god plan- och exploateringsberedskap för industri- och 
handelsändamål samt bostadsbyggande.  
 
Det är viktigt att ständigt förbättra de allmänna kommunikationerna och 
pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun. Det skapar en större och 
flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud.  

 
Vi socialdemokrater vill: 

� Verka för ett bättre näringslivsklimat genom att stödja småföretagen med god service 
genom Företagarcentrum och kommunal tjänstegaranti vid bygglov 

� Möjliggöra Sala Logistikcentrum i Evelund i samarbete med näringslivet – för effektiv 
logistik med tydlig miljöprofil och fler jobb. 

� Att Sala kommun tar initiativ upprättande av företagshotell som tillhandahåller 
anpassade och flexibla lokaler för näringslivet 

� Införa kommunal jobbgaranti inom den kommunala vården och omsorgen för alla som 
går ut Vårdcollege med slutbetyg 

� Verka för uppstart av yrkeshögskoleutbildningar inom områden som 
energi/miljöteknik, jord/skog, livsmedel och vård/psykiatri. 

� Utforma tillsammans med näringslivets olika branschföreträdare behörighets- och 
kompetenshöjande utbildningar i bristyrken på den lokala och regionala 
arbetsmarknaden 

� Att alla kommunanställda ges möjlighet till heltid och deltid om så önskas 
� Främja uppstart av sociala företag 
� Att kommunen aktivt arbetar med yrkesintroduktionsavtal för unga upp till 24 år 
� Att Sala kommun möjliggör studerandemedarbetare från universitet och högskolor i 

den kommunala förvaltningen  
� Tillsammans med olika aktörer utforma en strategi för hållbar tillväxt för turism och 

Salas besöksnäring 
� Att Sala kommun diplomeras som Fairtrade City - rättvis handel, etisk konsumtion 

och upphandling 
� Att kommunen tar initiativ till hemvändardagar i syfte att locka utflyttade att 

återvända till Sala och hembygden  
 
 



 
 

6 
 

Klimat och miljöarbetet i fokus 
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen fortsätter att stiga i samma takt som nu 
kommer det att leda till allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Vi ser dessutom en 
pågående global kris för den biologiska mångfalden, där en av de största artutrotningarna i 
planetens historia pågår.  
 
Nätet av arter som bygger våra ekosystem är förutsättningen för vår existens eftersom de 
producerar all vår mat, allt vårt rena vatten och allt det syre vi andas. Nu krävs ett 
sammanhållet globalt och nationellt politiskt arbete för att säkra en god miljö även i 
framtiden.  
  
Vi socialdemokrater vill driva en omställning från ett samhälle som bygger på fossila 
bränslen, till ett som bygger på det förnybara. Vi vill ha en aktiv klimatpolitik som också är en 
politik för framtidens jobb. Genom att Sverige går före och investerar i klimatvänlig teknik 
stärks våra företags konkurrenskraft. Det skapar jobb och exportintäkter. En aktiv 
klimatpolitik bidrar till att klara Socialdemokraternas mål om att Sverige ska nå lägst 
arbetslöshet i EU 2020. 
 
Vi ska göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Det ska vara lättare för 
människor att ta ett klimatansvar i sin egen vardag. Vi socialdemokrater vill göra 
klimatpolitiken rättvis. De rika industrialiserade länderna har historiskt stått för de största 
utsläppen, de fattigaste länderna drabbas hårdast. Det är nu dags ta ett rejält ansvar för en 
ambitiös klimat- och miljöpolitik, för våra barn och barnbarns framtid.  
 
Vi socialdemokrater vill:  

� Att Sala ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 60 procent till 2020 jämfört 
med 1991. Målet omfattar kommunen som geografiskt område 

� Stödja övergången till alternativa energikällor såsom biobränslen, vindkraft, sol- och 
markvärme´ 

� Minska övergödningen av hav och sjö genom mindre utsläpp av övergödande ämnen i 
vattendrag från Sala 

� Att Sala kommuns bilpark ska ställas om så att den blir fri från fossila utsläpp senast 
2018 

� Installera gratis el-laddningsstationer i samtliga tätorter i Sala kommun  
� Att staten inför en miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan som betalas av en 

registreringsavgift för bilar med stora utsläpp 
� Låta alla kommunens fastigheter, inkl. Salabostäders lägenheter, genomgå en 

energiförtätningsprocess enligt EPC-modell, för att på sikt minska 
energiförbrukningen med 30 %, vilket både kan ge lägre hyror och minskar 
kommunens energiutgifter 

� Införa kommunalt krav på energieffektivt byggande av flerbostadshus vid försäljning 
av kommunal mark 

� Att Returen är öppen även på söndagar.  
� Installera fler grovsoppstationer i kommunen 
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Fler bostäder till rimliga hyror och för fler jobb 
Bostadsbristen har blivit ett av de största hindren för jobb och tillväxt. Människor har svårt att 
flytta till jobb eller utbildning och det hindrar företag från att anställa. Ungas möjligheter att 
komma in på bostadsmarknaden, kunna flytta till utbildning eller jobb måste underlättas.  
 
En rörlig arbetsmarknad med fler jobb förutsätter en fungerande bostadsmarknad. 
Bostadsbristen ska mötas med kraftigt ökat bostadsbyggande och områdesförnyelse. För att 
klara jobben och öka bostadsbyggandet krävs en aktiv bostadspolitik, ett tydligt nationellt mål 
för bostadsbyggandet, insatser för att minska byggkostnaderna och öka investeringarna i 
bostadssektorn.  
 
Vi socialdemokrater vill forma en bred nationell samling för att öka byggandet. I Sala vill vi 
att företrädare för den lokala byggbranschen, finanseringsinstitut och kommunen/Salabostäder 
sätter sig ned och avtalar vad var och en skall göra för att bidra till bostadsbyggandet.  Vi 
socialdemokrater vill utveckla området kring lasarettet genom att varsamt bebygga området 
med fler bostäder. Vi vill att staten förändrar plan- och bygglagen för att snabba upp 
byggprocessen samt inför byggbonus för byggande av studentbostäder och små 
hyreslägenheter. 
 
Vägen mot ett sammanhållet Sverige kräver en social bostadspolitik som bidrar till att möta 
den tilltagande boendesegregationen. Människors valfrihet förutsätter att det finns attraktiva 
blandade bostadsmiljöer med olika upplåtelse- och boendeformer med såväl villor, radhus 
som flerfamiljshus. Därför är det viktigt med neutrala och rättvisa villkor mellan de olika 
boendeformerna.  
 
Vi socialdemokrater vill:  

� Att Sala kommun skall ha god framförhållning beträffande markexploatering och 
detaljplaner för bostadsbyggande 

� Att kommunen i normalfallet beviljar bygglov inom tre veckor  
� Att bostadsplanering samordnas med infrastruktursatsningar 
� Att Norrmalm detaljplaneras som pendlingsnära boende med planfri järnvägskorsning 

vid Strå 
� Östra kvarteren och Silvervallen detaljplaneras till ett område för flerbostadshus med 

inslag av handel. Området kan tillföra centrala Sala en modern bebyggelse men 
samtidigt mer grönt och binda ihop området med centrum 

� Att stadens småskaliga och kulturhistoriska karaktär bevaras när det byggs nya 
bostäder i centrum 

� Att en lokal byggpakt skapas mellan den lokala byggbranschen, finanseringsinstitut 
och kommunen och där avtal ingås vad var och en skall göra för att bidra till 
bostadsbyggandet 

� Att Salabostäder får i uppdrag att bygga nya och fler hyresrätter 
� Att ROT-avdrag med klimatbonus i hyres- och bostadsrätter införs av staten 
� Att det genom byggbonus möjliggörs att bygga enkla och billiga hyres- och 

studentlägenheter för ungdomar så att de skall kunna bo kvar på hemorten även när 
man studerar efter gymnasiet 
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� Värna den kommunala hyresrätten och se den kooperativa hyresrätten som en bra form 
� Att det tecknas samarbetsavtal mellan kommunen, allmännyttan och enskilda 

fastighetsägare för att motverka bostadslöshet och vräkning för personer som har svårt 
att ta plats på den ordinarie bostadsmarknaden 
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Kultur och fritid för en ökad livskvalité 
Vi vill att Sala kommun ska vara en kommun där människor lever och trivs. Salas geografiska 
läge med närhet till flera större städer gör oss till en perfekt kommun att bo i, även om man 
arbetar i en annan kommun.  
 
Kulturen är ett viktigt led i demokratin. Det skapar möten mellan människor och ger 
förutsättningar för debatt och samtal. Politiken ska hålla armlängds avstånd till kulturen, men 
gärna bistå kulturen i den mån den kan.  
 
En kultursekreterare efterfrågas av kulturlivet och vi ser att en sådan tjänst kan vara i hela 
kommunens intresse och hjälpa kulturföreningarna. Ytterligare ett sätt att stödja kulturen och 
demokratin är att öka stödet till folkbildningen i kommunen. 
 
Idrottande bidrar till folkhälsan och föreningsengagemanget hjälper ungdomar på vägen fram 
i livet. Vi vill därför göra satsningar på idrottslivet i Sala kommun. Lärkans sportfält ska 
under den kommande perioden byggas ut och utvecklas. Vi vill också öka tillgängligheten, 
och vill därför förlänga öppettiderna för badhuset till året runt, inklusive söndagar. Vi ser 
satsning på t ex landsbygdsfotboll och Sätra skidanläggning som en del av bygdeutveckling.  
 
Både kultur och idrott har tydliga positiva effekter på kropp och själ. Kulturen får den mentala 
hälsan att blomma och idrotten gläder kroppen både fysiskt och psykiskt. Vi vill verka lika 
möjligheter för tjejer och killar att utöva idrott och satsa på bredden i barn- och 
ungdomsidrotten genom att stödja de föreningar som finns inom bl. a Idrottslyftet. 
 
Vi socialdemokrater vill: 

� Tillsätta kultursekreterare som kan handlägga stöd till kulturella föreningar och arbeta 
aktivt med kommunala kulturarrangemang  

� Tillskapa en kulturlokal med 150-175 platser som har bra akustik och digital modern 
utrustning 

� Införa fler kulturella inslag i skolverksamheten 
� Badhuset ska vara öppet året runt, även på söndagar 
� Fortsätta utvecklingen av Lärkans sportfält genom att bygga en träningshall, upprusta 

badhuset och iordningsställa skridskobana på vintern 
� Utveckla stadsparken till ett levande kultur- och rekreationsområde  
� Ny servicebyggnad och bättre och säkrare parkeringsmöjligheter 
� Att utveckla Måns Ols-området till en av Salas främsta frilufts- rekreationsmiljöer 
� Stärka samverkan med Idrottslyftet enligt idrottens egen värdegrund: Glädje och 

gemenskap, demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel. 
� Ekonomiskt stödja Sätra IFs anläggningssatsning för skidintresserade 
� Att Olympic Day ordnas för årskurs 4-6 som en dag fylld av idrott, glädje och 

inspiration 
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Med kunskap växer Sala och Sverige 
Vi vill se ett livslångt lärande där alla människor har tillgång till en högklassig utbildning 
genom hela livet, från förskola till högre utbildning och folkbildning, med goda möjligheter 
till kompetensutveckling och omskolning genom hela yrkeslivet. Grundläggande utbildning 
ska komma människor till del efter förutsättningar och egen förmåga, vara öppen för alla, 
likvärdig och bekostas av oss alla gemensamt.  
 
I dagens skola är den största utmaningen att höja kunskapsresultaten. Viktigast för elevernas 
resultat är att de möter skickliga och engagerade lärare. Därför arbetar vi för en ökad 
professionalisering av läraryrket där lärarna har rätt till systematisk kompetensutveckling, har 
gott om tid att bedriva och utveckla undervisningen samt bra villkor genom karriärutveckling. 
  
Såväl internationella som svenska forskningsstudier visar att klasstorlek har betydelse för 
elevernas resultat.  Det är tidiga insatser som har störst effekt. Därför vill vi minska 
klasstorleken i stora klasser med 5 barn, från förskoleklass till årskurs 3. Allt för att lärarna 
skall få tid att ge varje elev en stabil grund att stå på i sitt fortsatta lärande.  
 
 
 
Förskolan 
Det livslånga lärandet startar i förskolan. Förskolan ska kännetecknas av både lek och lärande. 
Föräldrar ska kunna lämna sina barn på förskolan i förvissning om att de får det bästa 
tänkbara omhändertagande. Det ska finnas kompetent personal och grupperna ska vara så 
stora som är lämpligt med tanke på barnens ålder och mognad. 
 
Vi socialdemokrater vill: 

� Att förskolan ska finnas inom rimligt avstånd från hemmet och plats tillgodoses efter 
föräldrarnas önskemål 

� Att barnomsorg ska finnas på de tider som krävs med hänsyn till föräldrarnas 
arbetstider och behov; kvälls-, natt- och helgöppet efter behov 

� Att planeringstal för gruppstorlekar är 14 barn i de lägre åldrarna och 20 barn i de 
högre åldrarna 

� Satsa på lovomsorg, för elever upp till årskurs 6, som behöver någonstans att vara 
under lovdagar, men som inte annars har plats på fritidshem 

 
Grundskolan 
Kompetenta och engagerade lärare måste finnas i alla skolor och de måste ha en arbetsmiljö 
som gör att de kan se alla barn och deras individuella behov, funktionsnivå och förutsättningar 
att tillägna sig kunskap. Klasserna ska inte vara större än att man klarar detta, i synnerhet i de 
lägre årsklasserna. Lärarna ska ägna sig åt det pedagogiska arbete som de är utbildade till.   
 
Resurser till skolan måste prioriteras så att tillräckligt med lärare kan anställas och borga för 
att de kan utöva sitt arbete på ett bra sätt. Sala behöver en upprustning av sina skolor och 
arbetet med detta måste påbörjas under de närmaste åren. 
 



 
 

11 
 

Vi socialdemokrater vill: 
� Bygga ny förskola och skola i Ransta och ny låg- och mellanstadieskola i centrala Sala 
� Att lärare i Sala ska ha lärarexamen och ämnesbehörighet i de ämnen de undervisar i 
� Att det skall finnas kostnadsfri organiserad läxläsning i skolan för de elever som 

behöver det 
� Att sommarskolan ska vara en möjlighet för dem som behöver den för att uppnå 

gymnasiebehörighet 
� Satsa på att våra nyanlända får en bra utbildning och tilldelas en fadder i skolan för att 

smidigt komma in i vårt samhälle 
� Ha låga avgifter för barn och ungdomar som går på kulturskolan 
� Bredda kulturskolans utbud till fler kulturyttringar 

 
Gymnasieskolan 
Högskoleförberedande examen är en förutsättning för vidare studier på högskola eller för en 
plats i yrkeslivet. Salas gymnasieskolor, Kungsängsgymnasiet och Ösby 
naturbruksgymnasium har ett gott renommé som läroplatser hos de elever som studerat där. 
 
Gymnasierna är också utsatta för hård konkurrens från andra gymnasier. Det gör att vi i Sala 
måste prioritera de program som har en rimligt stor efterfrågan, som kan hålla god kvalitet 
och leder till anställningsbarhet eller ger en god grund för fortsatta studier.  
 
Vi har en plikt att erbjuda Salas ungdomar som så önskar en gymnasieutbildning inom 
kommunen. Vi ser det däremot som naturligt att de som väljer speciella och mindre 
efterfrågade program söker sig till gymnasier på andra orter. 
 
Vi socialdemokrater vill: 

� Att gymnasiet på Kungsängen flyttas in i centrala Sala 
� Att alla lärare i Sala ska ha lärarexamen och behörighet i de ämnen de undervisar 
� Erbjuda gymnasieprogram med god kvalitet till alla som väljer att genomföra sin 

gymnasieutbildning i Sala 
� Ge en möjlighet till kostnadsfri organiserad läxläsning i skolan för de elever som så 

behöver 
� Erbjuda arbete inom kommunens omsorgsverksamhet för alla elever som avslutar 

Vårdcollege med godkända betyg 
� Minska antalet ”drop-outs” genom att sätta in ytterligare resurser för att öka andelen 

elever som lämnar gymnasiet med godkända slutbetyg 
 

Vuxenutbildning 
Lärandet är livslångt och det ska i alla åldrar finnas möjlighet till förkovran, kompletterande 
utbildning och möjligheter till ny inriktning. Den kommunala vuxenutbildningen och Svenska 
för invandrare är sådana utbildningar som måste finnas för att möjliggöra detta. 
 
Vi socialdemokrater vill: 

� Utveckla vuxenutbildning av god kvalitet utifrån arbetsmarknadens behov till de 
vuxna som efterfrågar den 
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� Erbjuda arbete inom äldreomsorgen till dem som avslutar vård- och 
omsorgsprogrammet med godkända betyg 
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En bra välfärd för alla 
Vi socialdemokrater värnar den generella välfärden. Välfärden ska erbjuda mer än bara 
grundtrygghet. Den ska omfatta alla och finansieras solidariskt. Vi ser idag att välfärden inte 
alltid fungerar som den ska och det vill vi ändra på.  
 
Om välfärden håller en god kvalité, styrs av behov och ges på lika villkor oavsett bakgrund så 
sprider den risker, möjligheter och trygghet genom livet, men också mellan generationer.  
 
Vi socialdemokrater vill att den kommunalt finansierade välfärden i huvudsak ska bedrivas i 
kommunal regi. Oavsett var någonstans i livet man befinner sig, om man är gammal eller ung, 
med eller utan funktionsnedsättning så ska alla ges förutsättningar att leva sitt liv på sina egna 
villkor. 
 
Äldre och funktionshindrade 
Vården och omsorgen ska finnas där för alla den dag man behöver den. God kvalitet, hög 
tillgänglighet och rätt till inflytande ska prägla vården och omsorgen i Sala kommun.  
 
Sala kommun som markägare skall anpassa offentliga rum och byggnader så att ingen 
människa skall uppleva att de kommer till korta eller att en funktionsnedsättning ska vara 
hämmande för livsföringen i övrigt. 
 
För att kommunen ska vara framgångsrik i sitt arbete med att tillgodose de funktionshindrade 
och äldres rättigheter krävs ett nära samarbete med handikapp- och 
pensionärsorganisationerna. Handikapprådet och pensionärsrådet spelar här en viktig roll och 
där ska dialogen och samarbetet utvecklas ytterligare. 
 
Vi socialdemokrater vill: 

� Ha fler trygghetsboenden för äldre, och fler boendealternativ för personer med 
funktionsnedsättningar 

� Ha en personalbemanning som ger god vård och omvårdnad i livets slutskede, 
möjliggöra kvarboende i hemmet, bland annat genom att använda ny teknik 

� Utveckla Kaplanen som träffpunkt, samt skapa fler mötesplatser i kommunen 
� Ha generösa riktlinjer för färdtjänst som ger möjlighet till att bl.a. ta med sig eget 

specialfordon för användande på resmålet 
� Utöka ”Silverlinjen” med fler hållplatser och bättre linjesträckning, bl. a förbi Fridhem 

samt nolltaxa för pensionärer  
� Att alla personer över 75 år ska erbjudas samtal om hälsa och sin livssituation samt 

information om vilken hjälp man kan få eller råd och tips vad man kan göra själv i sin 
situation. 

� Öka tillgängligheten till det sociala och kulturella utbudet till de äldre, genom att 
kulturen kommer dit där de äldre finns 

� Att de anhörigas och frivilligas insatser i äldreomsorgen ska uppmuntras och 
underlättas 
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Social omsorg 
Alla människors lika värde är grundläggande för Socialdemokraterna. Alla ska ha rätt till ett 
tryggt och gott liv. Vi eftersträvar nolltolerans för drogbruk bland barn och unga. Vi måste 
gemensamt ändra attityder till alkohol, tobak och droger. Vi kan aldrig acceptera att barn, 
kvinnor och män lever under förtryck, hot och våld. Det är en mänsklig rättighet att utforma 
sitt liv efter egna val, önskningar och överväganden.  

Därför är det av allra största vikt att vi tar ett gemensamt ansvar om något går snett, en 
situation som man inte kan hantera själv kan uppstå väldigt snabbt och då ska råd och hjälp 
finnas tillhands. 

Vi kommer att göra de satsningar som behövs. Vi vet att om vi satsar rätt och tidigt 
förebygger vi problem. Ett gemensamt, snabbt och kraftfullt agerande krävs. Vi vet också att 
det är god kommunal ekonomi att göra insatser innan problemen vuxit sig stora. 

Vi socialdemokrater vill: 
� Ha boendestöd av olika slag för människor som av olika skäl inte klarar sitt eget 

boende 
� Verka för många och bra drog- och alkoholfria mötesplatser för ungdomar 
� Stärka det drog- och brottsförebyggande arbetet i kommunen genom samarbete med 

kommunens Brottsförebyggande råd (BRÅ) samt utveckla samverkan mellan 
kommunens olika instanser, föreningsliv, grannar och närpolisen 

� Att det i kommunen ska finnas en professionell familjerådgivning för råd och stöd till 
vuxna med samlevnads- eller andra relationsproblem. 

� Ge ekonomiskt stöd till frivilligorganisationer som gör samhällsnytta för människor i 
utsatta situationer, t.ex. Kvinnojouren och Brottsofferjouren.  

� Att kommunens regler för försörjningsstöd aldrig får innebära att höjning av 
barnbidrag och ersättning för sommarjobb medför att familjens försörjningsstöd 
minskas 

� Slå vakt om en fortsatt kommunal konsumentbyrå med fokus på skuldsanering 
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Integration och mångfald 
När människor flyttar sprids arbetskraft, kunskap och idéer, nätverk växer och nya 
möjligheter uppstår. Men det tar alldeles för lång tid för många nyanlända flyktingar och 
invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Alla måste få möjlighet att försörja sig själva i 
vårt land. Vi behöver en ny nationell politik som sätter nyanlända invandrares jobbetablering 
på arbetsmarknaden i centrum och som samlar resurser så tidigt som möjligt för snabbare 
jobbetablering. 
 
Jobb och språk hänger ihop och är viktiga nycklar till integration. Vi är kritiska till systemet 
med etableringslotsar. Vi menar att resurserna gör större nytta inom ramen för 
Arbetsförmedlingen om de utnyttjas för validering, arbetspraktik och grundläggande 
utbildning i kommunal regi. Kommunerna har ofta goda möjligheter att erbjuda språk- och 
arbetspraktik. Att lära sig och behärska det svenska språket den säkraste vägen in på 
arbetsmarknaden. Alla kommuner bör ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Vi 
socialdemokrater vill lagstifta om ett mottagande av ensamkommande barn i hela landet.  
 
Vi socialdemokrater vill: 

� Ha ett hållbart och värdigt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn med 
fokus på att kunna ge goda förutsättningar till etablering i det svenska samhälls- och 
arbetslivet 

� Att fler invandrare och flyktingar skall ges möjlighet till arbetspraktik  
� Införa mer individualiserad undervisning i svenska med fokus på jobb och 

förstärkning av den grundläggande samhällsorienteringen 
� Förbättra resultaten i SFI-undervisningen genom ökad anpassning av undervisningen 

till deltagarnas individuella förutsättningar  
� Ge nyanlända flyktingar/invandrare en svensk kontaktfamilj 

 
Trygghet och samhällsservice 
Alla människor har rätt att känna trygghet och säkerhet oberoende var man vistas eller 
vad man gör. Samhället har ett övergripande ansvar utforma säkra miljöer och vidta 
åtgärder som ökar trivselkänslan.  Det behövs samordnade insatser där många aktörer 
kan bidra, däribland kommunen.  
 
I fokus för samhällsservice står medborgare och företag.  Bra, korrekt och snabb service 
är lika självklart som gott bemötande i personliga möten. Sala kommun behöver 
utveckla sina e-tjänster. Med hjälp av dessa kan du kontakta kommunen och nyttja 
kommunal service när det passar dig. Arbetet med kvalitetsgarantier behöver utvecklas. 
 
Sala stads profil och identitet som trygg och säker med rikt kulturarv, vattenkontakt och 
mysig detaljhandel skall det slås vakt om  
 
Vi socialdemokrater vill: 

� Att kommunen aktivt arbetar för att polisstationen i Sala skall finnas kvar 
� Arbeta för en säker och tryggare kommun genom förstärkt samarbete med polis, 

trygghetsråd och ideella organisationer  
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� Iordningsställa ett fullt utbyggt och lättillgängligt medborgarkontor med information 
och service samt e-tjänster inom kommunens alla områden 

� Arbeta för en levande stadskärna med småbutiker i centrum 
 
Trafik och infrastruktur 
Investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik vidgar arbetsmöjligheterna, stärker industrins 
möjligheter att växa, ger fler jobb och bättre konkurrenskraft. Sala har goda allmänna 
kommunikationer och pendlingsmöjligheter till orter inom Mälarregionen, bl. a. Västerås, 
Uppsala och Stockholm. I slutet av 2012 öppnades en regional ”pendeltågslinje” mellan Sala-
Uppsala-Älvsjö genom samverkan mellan UL och SL. Den vill vi slå vakt om. Samtidigt ser 
vi att Sala genom ett utökat samarbete mellan olika operatörer kan bli nod i ett finmaskigt 
regionalt trafiknätverk. 
 
Vårt mål är att barn och vuxna ska kunna färdas på säkra, attraktiva och lättillgängliga gång- 
och cykelvägar. Därför vill vi förbättra vårt cykel- och gångnät för både arbetspendling och 
för säkra skolvägar. Ökat gående ger liv åt staden och bidrar till hållbart resande. . Genom att 
satsa på och förbättra cykelinfrastrukturen och få fler att cykla kan flera viktiga samhällsmål 
uppnås; bättre luftkvalitet, mindre användning av fossila bränslen, mindre buller, bättre 
folkhälsa genom daglig aktivitet samt en mer attraktiv stad. 
 
Vi socialdemokrater vill: 

� Att hastighetshöjande- och upprustningsinsatser görs på Dalabanan för att 
möjliggöra tätare trafik med persontåg och kortare restider 

� Att dubbelspår byggs Sala-Uppsala 
� Att kollektivtrafik med buss finns mellan Sala-Enköping och Sala-Avesta 
� Att riksväg 70 Mellan Sala och Enköping byggs ut till mötesfri väg 
� Att sträckan Sör Kivsta - riksväg 72 mot Uppsala byggs 
� Att Sörskogsleden framkomlighet för tunga fordon begränsas 
� Att en cykelstrategi och handlingsplan tas fram för säkra, trygga och attraktiva 

gång- och cykelvägar i Sala kommun 
� Säkra tillgängligheten för alla till och i parker, lekplatser och gröna offentliga rum 
� snabbt åtgärda enkelt avhjälpta hinder 

 
Levande landsbygd och fler jobb 
Sverige har jämfört med många andra länder en stark landsbygd. I Sala bor ca hälften av 
kommunens invånare på landsbygden. Men nu är allt fler oroade över utvecklingen. 15 
000 heltidsjobb har försvunnit i lantbruket sedan 2007. Landsbygdsprogrammet har 
skurits ner kraftigt. Flyttströmmarna från mindre orter till städer har förstärkts och det 
blir svårare och svårare att upprätthålla samhällsservicen. 
 
Sverige och svensk landsbygd behöver en annan riktning. Växtkraften i entreprenörskap 
och småföretagande på landsbygden är avgörande för att hela Sverige. 
Landsbygdsprogrammet handlar om att ge lantbrukare ersättning för insatser för miljön 
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för att klara miljömålen men också att säkra jobb och tillväxt på landsbygden och om 
stöd för t.ex. bredband och lokal service. 
 
Vi socialdemokrater vill: 
genom ökat anslaget till landsbygdsprogrammet trygga tillgängligheten till 
grundläggande kommersiell service i gles- och landsbygd, t ex drivmedelstationer och 
lanthandel 

� Ta bort företagens ansvar för andra sjuklöneveckan, det gynnar småföretagen på 
landsbygden 

� Ta fram en lokal livsmedels- och upphandlingsstrategi som stärker närproducerad 
produktion av mat med hög kvalitet - det ger jobb på landsbygden 

� Underlätta och stödja lokalt engagemang för att bevara och utveckla en levande 
landsbygd  

� Att vattendrag och sjöar med lågt skyddsvärde undantas från strandskyddet och att 
kommunerna får beslutsrätten för att bevilja tillstånd för sjönära bebyggelse för att 
främja landsbygdens utveckling  

� Att bygderåd inrättas på landsbygden med inflytande och pengar till skötsel och 
utveckling av gemensamma ”bynära” angelägenheter. 

 
Ekonomi i Sala 
Sala kommun behöver en stark ekonomi för att klara framtida behov och åtaganden 
inom skola, vård och omsorg samt för att kunna göra framtidsinriktade 
infrastruktursatsningar. Kommunens resursers skall användas så att god ekonomisk 
hushållning uppnås såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Vi eftersträvar att det 
samlade kommunala skattetrycket för Salaborna inte skall öka. 

 
Vi socialdemokrater vill: 

� Att kommunen har en sund, hållbar och balanserad ekonomi som klarar både 
hög- och lågkonjunktur samt framtida utmaningar och åtaganden 

� Ha en ekonomi som solidariskt finansierar välfärden 
� Att offentlig upphandling i Sala skall möjliggöra etiska, sociala och 

miljöanpassade kriterier. Särskild hänsyn skall tas till den lokala marknaden 
samt små och medelstora företags konkurrensmöjligheter och förmåga av att 
avge anbud 

� Att Sala kommun skall behålla sina skogar, att skogsvården skall vara 
miljöcertifierad och att avverkningarna är balanserat anpassade efter 
skogskötselplanen och rådande prisnivåer på marknaden. 

 
Kommunala bolag 
Sala kommun har ett antal allmännyttiga företag som bedrivs genom hel- eller delägda 
aktiebolag. Kommunen har även ägarandel i det regionala bolaget Vafab Miljö AB. Det 
yttersta och främsta syftet med bolagen är att man vill åstadkomma största möjliga 
nytta för medborgarna och samhället.  
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Salabostäder AB 
är Salas största bostadsföretag förvaltar och ca 2 700 lägenheter och lokaler i Sala med 
omnejd. I utbudet finns lägenheter för alla typer av behov; studerande, barnfamiljer, 
ensamstående och äldre. Sala kommun äger 100 procent av bolaget. 

Vi socialdemokrater vill: 
att Salabostäder ska vara en aktiv aktör på den lokala bostadsmarknaden. Kommunen 
vill att antalet invånare ska öka, då måste det finnas bostäder för alla, här kan 
Salabostäder spela en stor roll, att värna den kommunala hyresrätten och se den kooperativa 
hyresrätten som en bra form är ytterligare en uppgift som bolaget har. 
 

� Behålla Salabostäder i kommunal regi 
� Att Salabostäder får i uppdrag att bygga nya och fler hyresrätter 
� Att bolaget erbjuder bostäder av varierande standard, med god kvalitet och servicenivå 

samt verkar för integration, ökad valfrihet och inflytande i boendet 

Sala-Heby Energi AB 
är Sala kommuns delägda energibolag och ansvarar för elhandel, värme och elnät i Sala 
och Heby kommuner. Sala kommuns ägarandel är 87,5 procent. Ändamålet med bolaget 
är att främja och tillhandahålla energiförsörjning och lokala energitjänster som 
exempelvis energieffektivisering. 

Vi socialdemokrater vill:  
att Sala-Heby Energi AB fortsätta vara en stor energiaktör lokalt för uppvärmning. 
Visionen inom detta område är bland annat att alla hushåll i kommunen ska kunna 
erbjudas ett uppvärmningsalternativ som inte är baserat på el eller fossila bränslen. 

� Bevara Sala-Heby Energi AB i kommunal ägo 
� Att bolaget verkar för samverkan, kunskapsspridning och övergång till förnyelsebara 

energikällor som ett led i att minska växthusgaserna i atmosfären 
� Att bolaget fortsätter sitt arbete och engagemang i energieffektivisering 

 

Sala Silvergruva AB 
är ett publikt bolag som i dag ägs av ca 300 delägare. Sala kommun är majoritetsägare 
och äger 81 procent av bolaget. Sala Silvergruva AB äger fastigheter och mark kring 
silvergruvan och bedriver visnings- och upplevelseverksamhet samt uthyrning av 
lokaler till entreprenörer vid gruvan. 

Sala silvergruva är en ”riksclenod” och viktig turistmagnet och ett varumärke för Sala 
kommun. Vi uppmanar staten att ta ett ökat ansvar för de kulturhistoriska byggnaderna 
som nyligen byggnadsminnesförklarats. Vi vill värna om och utveckla gruvområdets 
attraktivitet genom att i högre grad kunna åskådliggära hur det var att leva för och 
arbeta i gruvan i forna tider.  
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Vi socialdemokrater vill: 
att kommunen ger en årlig ersättning för visnings- och besöksverksamheten som 
garanterar att Sala Silvergruva AB vårdar, utveckla och levandegör kulturarvet Sala 
Silvergruva som historisk unik karaktär av sammanhållen gruvindustrimiljö från tidigt 
1500-tal 

� att staten tar ett ökat ekonomiskt ansvar för de kulturhistoriska byggnaderna och 
miljöerna 

� separera bolagets besöks- och museiverksamhet från fastighetsansvaret utan att 
det medför fördyrande beskattning och kostsamt miljöansvar  

 
www.socialdemokraterna.se/sala 

https://www.facebook.com/pages/Socialdemokraterna-i-
Sala/168838123194292?fref=ts 

 


