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SALA BEHÖVER EN NYSTART
Sala är på många sätt en bra kommun att bo och leva i. 
Kommunen är både småstad och landsbygd vilket ger unika möj-
ligheter. Det finns mycket att vara stolt över. Kommunen har de 
senaste åren mer inflyttning än utflyttning, bra skolor och många 
framgångsrika företagare. Det skapar möjligheter för ett växande, 
tryggare och starkare Sala.

Vi socialdemokrater ser ändå att det finns mycket kvar att göra. Många 
är oroliga för framtiden, hur de ska hitta en bostad, få ett jobb, går 
tågen i tid. Hur kommer förskolan och skolan att utvecklas, får jag hjälp 
från kommunen den dag jag blir äldre och behöver hemtjänst. 
Frågorna är många.

Vi vill att Sala ska vara en modern, pulserande och spännande kommun 
där alla kan förvekliga sina drömmar. Sala ska vara en kommun som 
präglas av jämställdhet och jämlikhet. Alla ska kunna känna sig trygga.

Vi socialdemokrater vill påbörja resan mot 2024 och det år Sala fyller 
400 år. Då ska Sala kommun ha en skola och äldreomsorg av högsta 
kvalité. En fritid som berikar ditt liv genom att delta eller besöka kultur 
och idrottsevenemang. Vi ska ha ett näringsliv som positivt utmärker 
sig. Våra små orter ska vara växande orter med utmärkt service.

Vi socialdemokrater vill att Sala ska vara en bra kommun för alla – inte 
bara för några.

Sala kommun behöver en nystart och en ny politisk ledning.
Låt oss visa vad vi kan och ge oss chansen att sätta igång med vår ut-
veckling av Sala kommun.

Använd din rösträtt i valet den 9 september för ett växande, 
tryggare och starkare Sala.
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SOCIALDEMOKRATERNA
– DET BÄSTA VALET FÖR SALA!

Ulrika Spårebo, kommunalrådskandidat
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FLER BOSTÄDER
• Alla ska ha rätt till en bostad 
• Fler boendealternativ för äldre
• Ökad inflyttning

VÅRA ÄLDRE SKA FÅ EN VÅRD OCH OMSORG AV 
HÖGSTA KVALITÉ
Genom satsningar på mer personal och tillgång till hjälp när behovet 
uppstår.

VÅRA BARN OCH UNGA SKA HA TILLGÅNG TILL DEN 
BÄSTA FÖRSKOLAN OCH SKOLAN
Genom att satsa på bättre lokaler och mer personal.

ETT TRYGGT SALA ÄR ETT STARKT SALA
• Bättre belysning 
• Fler och säkrare cykelvägar

FRAMTIDEN FINNS
I SALA
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SÅ FÅR VI SALA ATT VÄXA
• Bygga bort bostadsbristen i hela kommunen
• Fler boendealternativ för unga och äldre
• Förenkla regelverket kring bostadsbyggandet
• Utveckla kollektivtrafiken
• Bygga ut gång- och cykelvägar i kommunen
• Arbeta för ökade statliga medel till kommunens vägnät
• Hela kommunen ska ha tillgång till bredband

FLER BOSTÄDER OCH EN INFRASTRUKTUR DET GÅR 
ATT LITA PÅ
Ta fram fler detaljplaner för bostäder. Det ska byggas både småhus och hyres– 
och bostadsrätter i hela kommunen.

Myndighetsutövningen ska vara serviceinriktad och professionell, ett gott be-
mötande stärker kommunens varumärke.

Öka antalet turer med kollektivtrafiken inom och utom kommunen. Den ska 
vara fortsatt gratis och inkludera färdtjänst och arbetsresor. Fortsätta arbetet 
med dubbelspår mellan Sala-Uppsala och att utöka antalet tågturer.

Väg och cykelnätet i kommunen behöver mer resurser. Vi kommer att arbeta för 
att få mer statliga pengar till vägar och gång– och cykelbanor.

För att kunna använda sig av de digitala tjänster som erbjuds behöver införan-
det av bredband påskyndas i hela kommunen.

Salabostäder ska inte säljas ut. Salabostäder ska utvecklas.

SALA – EN KOMMUN 
MED MÖJLIGHETER
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SALA SKALL HA EN VÅRD OCH OMSORG AV HÖGSTA 
KVALITÉ
• Skapa fler olika typer av boenden för äldre
• Anställa fler personal inom äldreomsorgen
• Praktiska och bekväma arbetskläder till personalen 
• Införa Skönsmomodellen som är en valfrihetsmodell
• Måltidsabonnemang för mottagare av hemtjänst
• Anhöriga och ideella insatser inom vård och omsorg skall uppmuntras och      
   underlättas
• Höja habiliteringsersättningen för arbetstagare inom daglig verksamhet
• Satsa på förebyggande arbete bland våra barn och unga
• Flera alkohol och drogfria mötesplatser för unga

Det är viktigt att du får hjälp den dagen behovet uppstår. Vården och omsorgen 
ska vara av hög kvalité och tillgänglig för alla.

Det ska finnas olika sorters boenden för äldre både i staden och tätorterna.

Personalen som arbetar inom främst äldreomsorgen ska bli fler. All personal 
inom hela vården och omsorg ska få bra förutsättningar att utöva sitt arbete 
och med möjlighet till kompetensutveckling.

Mottagare av hemtjänst ska själv avgöra när de vill ha hjälp och hur de vill ha 
den. Behovet ska styra inte tiden. Genom att införa Skönsmomodellen blir 
detta genomförbart. 

God och näringsrik kost är en viktig del för människors välbefinnande. Motta-
gare av hemtjänst ska kunna få tillgång till samma mat som serveras på våra 
särskilda boenden genom ett särskilt måltidsabonnemang.

För att inte missbruket ska breda ut sig mer bland våra barn och unga så vill vi 
öka resurserna till det förebyggande arbetet. 

Kommunen ska stödja föreningsinitiativ som till exempel Rockkören.

Skattepengar ska gå till den gemensamma välfärden – inte till orimliga 
vinster.

VÄLFÄRDEN SKA 
KOMMA ALLA TILL DEL

8 9



10 11



ALLA SKA FÅ TA DEL AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET
• Alla elever ska lämna grundskolan och gymnasiet med godkända  
   betyg
• Det ska finnas barnomsorg på kvällar, nätter och helger
• Plats ska garanteras på förskolan inom 60 dagar
• Den undervisning som sker i baracker ska ersättas av undervisning i            
   ändamålsenliga och moderna lokaler.
• God framförhållning av förskole – och skollokaler vid byggandet av  
   nya bostadsområden
• Särskilt stöd ska ges till de elever som har behov av det
• Stärka elevhälsan genom till exempel kuratorer och skolhälsopersonal
• Utveckla vuxenutbildningen tillsammans med näringslivet och arbets- 
   förmedlingen

Vi ska fortsätta minska barngrupperna i förskolan så att barnen erbjuds 
en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.

Barn och ungdomar kommer till skolan med olika förutsättningar och 
behov. Alla ska ges likvärdiga möjligheter till en god start i det livslånga 
lärandet.

I Salas skolor ska våra elever möta behöriga och kompetenta lärare.

Lärarna ska avlastas genom att fler yrkesgrupper ska anställas i skolorna 
som till exempel lärarassistenter.

Öka stödet till de barn och unga som idag mår dålig av olika anledningar, 
detta gör vi genom att stärka elevhälsan.

Vi behöver ständigt utveckla kommunens skolor. Målet är att förskolan 
och skolan alltid ska ligga i framkant och ta vara på forskningens och 
digitaliseringens möjligheter.

FRAMTIDENS FÖRSKOLA OCH
SKOLA FINNS I SALA KOMMUN
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ETT TRYGGARE OCH MER MEDBORGARVÄNLIGT 
SALA KOMMUN
• Öka medborgarinflytandet
• All städning av kommunens lokaler ska ske i egen regi
• Generösare riktlinjer när det gäller färdtjänst
• Stora torget ska rustas upp och göras tryggt och tillgängligt för alla
• Sala kommuns hemsida behöver utvecklas och tillföras fler digitala  
   tjänster
• Uppmuntra kvälls- och nattvandring
• Bättre belysning och fler upplysta platser kring gång- och cykelvägar  
   och samlingsplatser
• Ta fram ett nytt samverkansavtal med lokalpolisen
• Göra det enklare för Salaborna att rapportera in platser som upplevs  
   som otrygga och att kommunen åtgärdar dessa

Trygghet skapas av sammanhållning, tillit och framtidstro mellan 
människor. Tryggheten växer när vi känner jämlikhet och rättvisa.

Medborgarinflytandet ska ses som en resurs i beslutsfattandet. 
Vi socialdemokrater vill se fler medborgardialoger där kommuninvånarna 
kan vara med och påverka.

Riktlinjerna kring färdtjänst måste bli generösare. Det ska bli lättare att 
få ta med sina hjälpmedel på resan.

Viktigt att samverkan polis och kommunen utvecklas. En väl fungerade 
samverkan gör Sala tryggare.

Vi vill se över vilka åtgärder som är nödvändiga för att stärka rädd-
ningstjänsten i Sala-Heby och hur deltidsstationer på landsbygden kan 
förstärkas.

Vi vill öka stödet till det civila försvaret i kommunen med inriktning på 
krisberedskap.

EN KOMMUN 
SOM TAR ANSVAR
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NÄRINGSLIVET I SAMHÄLLSBYGGET
• Kontakten med kommunen ska alltid upplevas som positiv och 
   lösningsfokuserad
• Tillgången till exploateringsbar mark måste öka
• Stödja befintliga företag och attrahera nya
• Öka möjligheterna för handeln i Sala genom en särskild utredning om  
   detta
• Säkra kompetensförsörjningen för företagen i kommunen genom sam- 
   arbete mellan näringslivet och kommunen  
• Stärka insatserna för entreprenörskap bland unga genom att öka 
   antalet UF-företag och Framtidens Företagare i kommunen
• Fortsätta utveckla Sala kommun som en stark besöksdestination. Flera  
   besöksplatser ska utvecklas gärna med historisk och kulturell prägel  
• Kommunens upphandlingar ska på ett kreativt sätt underlätta för 
   lokala företag

Kommunen ska aktivt samverka med de Gröna näringarna för att ut-
veckla landsbygden och dess företag.

Företagen ska ha det bra i kommunen. Det ska vara enkelt att nå fram 
till rätt instans. 

Salas företagare ska ges goda förutsättningar att växa och utvecklas.

Samverkan mellan politik och näringsliv måste utvecklas genom olika 
branschråd. 

Kommunen ska ta initiativ till ett gestaltningsråd för diskussioner om 
stadens estetiska utveckling.

SALA KOMMUN SKA HA ETT 
NÄRINGSLIV SOM UTMÄRKER SIG
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FRITIDSKOMMUNEN SALA
• Avgiftsfri kulturskola
• Utökade öppettider på biblioteket
• Öppna polismuseet igen 
• Minst en procent ska avsättas för konst och utsmyckning vid ny- och  
   ombyggnationer av kommunens lokaler
• Fortsätta utveckla kulturkvarteret Täljstenen 
• Satsa på en ny simhall
• Uppföra utegym runt om i kommunen
• Satsa på fler idrottshallar. I första hand i Varmsätra och på Ösby
• Satsa på Stadsparken som ett rekreationsområde året runt

Vi vill öka stödet till Aguélimuséet för att göra det mer tillgängligt och 
locka fler besökare att ta del av denna kulturskatt och för att använda 
museet mer i skolornas verksamhet.

Utveckla Sala Silvergruva som kommunens betydelsefulla turistmål, 
både för fler turister och för att fler Salabor ska ta del av detta kulturarv. 

Vi vill utveckla Lärkans sportområde tillsammans med föreningslivet för 
bästa möjliga resultat.

Behovet att få en bra och lämplig hundrastgård måste lösas och ska 
vara klar under mandatperioden. 

En skatepark ska byggas på lämplig plats i kommunen.  

Salas omfattande föreningsliv är viktigt att fortsätta stödja.

ETT RIKT KULTUR- OCH FRITIDSLIV 
BIDRAR TILL ETT STARKARE SAMHÄLLE
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EN LANDSBYGD SOM UTVECKLAR VÅR KOMMUN
Fler ska ha möjlighet att bo i vår landsbygd i kommunen. De som bor 
där ska ha en rimlig närservice i form av närbutik, skola, äldrevård och 
servicekontor och godtagbara kommunikationer till centralorten. 
Lokala vägsamfälligheter ska kunna få kommunalt stöd till vägunderhåll 
och belysning. Allt detta skapar goda förutsättningar för att bo, verka 
och leva på landsbygden i vår kommun. 

• Ta fram ett lokalt landsbygdsprogram
• Öka den kommunala kollektivtrafiken
• Fortsätta utvecklingen av Grönt Kompetenscentrum på Ösby 
• Inrätta landsbygdsråd
• Inrätta en landsbygdsfunktion/samordnare i kommunen
• Kommunens verksamheter ska så långt det är möjligt inhandla lokal- 
   producerat mat till sina verksamheter
• Öka takten på utbygganden av bredband
• Stödja utvecklingen av företagande på landsbygden 

Genom att inrätta ett Landsbygdsråd i kommunen vill vi socialdemokrater 
ta tillvara på landsbygdens intressen för en utveckling av hela kommunen.

För att öka byggandet på landsbygden ska byggreglerna tolkas generösare.

EN LEVANDE LANDSBYGD GER 
LIVSKRAFT I HELA KOMMUNEN
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MILJÖ- OCH KLIMATUTMANINGARNA SKA VÄNDAS 
TILL FÖRDELAR
• Öka antalet ekologiska och lokala/närodlade livsmedel i kommunens  
   verksamheter
• Installera el-laddningsstationer i kommunens tätorter
• Grönt kompetenscentrum ska vara en självklar del av Salas miljöarbete
• Öka byggtakten för sol-el på kommunägda byggnaders tak
• Naturklassrummet i Hälleskogsbrännan ska nyttjas i skolundervisningen
• Returen ska ha öppet även på söndagarna
• Underlätta så cyklandet ökar i och utanför staden
• Salas förskolor och skolor ska ha en giftfri inne- och utemiljö

Att värna miljön är något av det viktigaste vi måste göra för att säkra en 
hållbar framtid för kommande generationer.

Den kommunala avloppsvattenhanteringen ska förbättras med miljö, 
kretslopp och nytänkande i fokus.  

Tillsynen gällande enskilda avlopp ska vara kostnadseffektiv både för 
kommunen och för medborgarna. Enkla lösningar ska förespråkas och 
kretslopp möjliggöras.

Salas dagvatten ska inte negativt påverka vattendragen. Vi socialdemo-
krater vill ligga i framkant gällande hur dagvatten hanteras i planer och 
bygglov. 

Sala-Heby Energi är en viktig del i det fortsatta arbetet med att produ-
cera och erbjuda miljövänliga alternativ inom el och värme. 

SALA – EN SMART MILJÖ- 
OCH KLIMATKOMMUN
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FLER BOSTÄDER, EN BÄTTRE SKOLA, VÅRD OCH 
OMSORG AV HÖG KVALITÉ OCH ETT TRYGGT OCH 
MEDBORGARVÄNLIGT SALA.

ETT SALA FÖR DIG

RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA 
FÖR EN BÄTTRE FRAMTID 

22 23

Camilla Runerås, Ulrika Spårebo och Viktor Kärvinge.



HITTA DIN KANDIDAT TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

1. Ulrika Spårebo, 43 år, Kommunalråd i opposition
2. Emil Andersson Bleckert, 30 år, Elektriker
3. Camilla Runerås, 44 år, Undersköterska
4. Viktor Kärvinge, 38 år, Miljöinspektör
5. Eva Stenberg, 57 år, Enhetschef
6. Per-Olov Rapp, 68 år, Legitimerad Gymnasielärare
7. Pia Nilsson, 56 år, Riksdagsledamot
8. Bo Kihlström, 71 år, Egen företagare
9. Kristina Nyberg, 59 år, Undersköterska
10. Glenn Andersson, 70 år, Fd Landstingsråd
11. Amanda Lindblad, 27 år, Student
12. Carl Johansson, 31 år, Doktorand
13. Fassika Gustavsson, 35 år, Personlig assistent
14. Sven Frank, 60 år, Undersköterska
15. Ann Kristin Lindgren, 38 år, Undersköterska
16. Alaittin Temur, 53 år, Egen företagare
17. Åsa Nilsson, 51 år, Arbetshandledare
18. Niklas Hellstrand, 32 år, Projektledare
19. Christina Forsgren, 54 år, Lärare
20. Peter Bäckebo, 55 år, Lärare
21. Eva-Lotta Nilsson, 55 år, Beteendevetare
22. Tomas Jansson, 52 år, Fastighetsskötare
23. Sanna Bleckert, 30 år, Barnskötare
24. Tomas Calissendorff, 67 år, Plåtslagare
25. Fatmeh Harrareh, 23 år, Student
26. Anders Dahlström, 64 år, Civilekonom
27. Eva Törnblom, 54 år, Arbetsmiljöinspektör
28. Abdul Maujood Khalilzai, 45 år, Fritidsledare
29. Birgitta Beiron, 73 år, Leg. sjuksköterska
30. Alf Ekebom, 70 år, Fabriksarbetare
31. Gulnaz Haci Mohammad, 52 år, Tolk
32. Bengt Atthem, 67 år, Fd Yrkesförare
33. Anki Lugnér, 59 år, Försäljningsansvarig
34. Bengt Juthberg, 58 år, Drifttekniker
35. Kerstin Vindahl Jansson, 66 år, Leg.Sjuksköterska
36. Kenneth Edvardsson, 63 år, Chaufför
37. Karin Karlsson, 67 år, Leg.Sjuksköterska
38. Lars-Evert Oskarsson, 71 år, Leg.Sjuksköterska
39. Erika Hortans, 38 år, Apotekstekniker
40. Magnus Nordlund, 48 år, Ombudsman
41. Torgerd Stöpare Rapp, 67 år, Lärare

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
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VILL DU VARA MED OCH 
BYGGA FRAMTIDENS SALA?

BLI MEDLEM!
SMS:a SAP medlem och ditt personnummer till 
72 456. Exempel: (SAP medlem ååmmddXXXX)
Eller gå in på:
www.socialdemokraterna.se/medlem

Ulrika Spårebo

PORTO
BETALT

Svarspost
Kundnummer
110 651 700

110 03 Stockholm

JAG VILL BLI MEDLEM I SOCIALDEMOKRATERNA

Namn:..................................................................

Telefon:................................................................

E-post:.................................................................

Adress:.................................................................

Postnummer & ort:..............................................

Personnummer:

 
Vi kommer att spara dina uppgifter.
Läs mer på socialdemokraterna.se/integritetspolicy

SALA

FÖLJ OSS VIA SOCIALA MEDIER
Socialdemokraterna i Sala

Socialdemokraterna Sala www.socialdemokraternisala.se


