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VÅRT SALA KAN BÄTTRE

Vi bor i en kommun som på många sätt är fantastisk. Det är en
mysig småstad med levande stadskärna, ett starkt föreningsliv,
en livskraftig landsbygd och många företag. Potentialen för
Sala kommun är enorm – men ändå är det mycket som skaver.
Skolinspektionen har presenterat benhård kritik mot Salas skolor. De stora
bristerna är ett svek mot både elever och lärare. I äldreomsorgen tvingas personalen
jäkta fram på grund av undermåliga förutsättningar och en bristande arbetsmiljö som ger höga sjuktal. Kommunens ekonomi blir allt svagare och nu har
det borgerliga styret börjat sälja av kommunens tillgångar. Trots försäljningarna
är det oklart hur framtida investeringar ska klaras.
Vi ser med all tydlighet hur mycket bättre det skulle kunna vara. Det finns
inga enkla lösningar. Det kommer att krävas ett hårt gemensamt arbete.
Här har vi stakat ut våra tre prioriterade frågor inför de kommande fyra åren,
för att bryta den negativa trenden och visa att – Vårt Sala kan bättre!

Läs hela vårt kommunpolitiska program på
www.socialdemokraternaisala.se eller genom att
scanna QR-koden. För löpande uppdateringar och
aktuella frågor - följ Socialdemokraterna i Sala på
Facebook.

VÅRT NYA TOPPNAMN
Amanda Lindblad är Socialdemokraterna i Salas kandidat till
posten som kommunstyrelsens ordförande i valet den
11 september 2022. Vi vet att många är nyfikna på henne
och därför inleder vi med en kort presentation.

LÄR KÄNNA
AMANDA LINDBLAD
Amanda är 31 år och bor i centrala Sala
tillsammans med sin sambo och två
katter. Sedan 2009 har Amanda funnits
med i Salapolitiken och hon har genom
åren skaffat sig en bred politisk erfarenhet
på både kommunal och regional nivå.
Hon är särskilt engagerad i skolfrågor
och utvecklingen av Sala kommun
samt har lång erfarenhet av hälso- och
sjukvårdsfrågor.

”

Amanda växte upp på Dalhem i Sala och
har gått i skolan här fram till studenten.
Hon har en Politices Masterexamen i
statsvetenskap från Uppsala universitet,
och har bl.a arbetat som utredare på
Hyresgästföreningen i Stockholm.

Sala kommun behöver ett nytt politiskt ledarskap
som säger som det är och gör det som krävs
– för skolan och för hela kommunen.

ALLA BARN I SALA SKA
GÅ I BRA SKOLOR

Skolan ska ge våra barn en så jämlik start i livet som möjligt.
Oavsett bostadsområde eller kommundel ska varje familj veta att
deras barn går i en bra skola. Alla elever ska ges förutsättningar
att klara målen av legitimerade lärare. Alla som vistas i skolan
ska ha en bra och trygg arbetsmiljö och lokalerna ska vara
ändamålsenliga. Där är vi tyvärr inte idag.
I Sala kommun har eleverna i åk 9 bland de sämsta betygen i hela Sverige och
andelen behöriga lärare har drastiskt sjunkit de senaste åren. Skolinspektionens
kritik är skarp och belyser tydligt den stora ojämlikheten i Salas skolor, bristerna
i det långsiktiga kvalitetsarbetet och avsaknaden av det stöd som många
elever haft rätt till men bevisligen inte fått.
Fokus för skolans verksamhet är för oss socialdemokrater elevernas kunskapsinhämtning och respekt för grundläggande värden. Barn och ungdomar ska
kunna känna sig trygga och må bra i skolan och klara kunskapskraven.
Utbildningens kvalitet ska vara likvärdig och kompensatoriska insatser ska
ges så att alla elever ges möjlighet att gå ut högstadiet med godkända betyg
och ta studenten från gymnasiet, vilket öppnar vägen till studier på universitet,
högskolor och yrkeshögskolor. Skolan ska vara till för alla.

Vi socialdemokrater vill:
• Att alla elever ska ges förutsättningar att klara grundskolan.
• Åtgärda den allvarliga kritiken från Skolinspektionen.
• Starta upp Öppna förskolan igen.
• Säkerställa att barnomsorg även finns för barn med föräldrar som
arbetar kvällar, nätter och helger.

• Erbjuda läxhjälp till alla elever.
• Förbättra överlämningen mellan stadier för att bättre fånga elevers 		
behov.

• Fortsätta utveckla åtgärder för att hemmasittare ska komma tillbaka till
skolan.

• Att all skolverksamhet ska bedrivas bra lokaler.
• Bygga nya skolor i Varmsätra, Möklinta och på Åkra.
• Satsa på de minsta barnen genom att bygga nya förskolor i närheten 		
av där barnen bor.

EN ÄLDREOMSORG
ATT LITA PÅ

För oss socialdemokrater är det viktigt att alla Salas kommuninvånare får leva ett gott och aktivt liv. Du som bor i Sala kommun
ska kunna vara trygg i vetskapen om att du får det stöd du
behöver när behovet uppstår. Du som är äldre ska själv kunna
styra ditt liv och vardag både gällande aktiviteter och hur stöd
från hemtjänst utformas. Äldreomsorgen i kommunen ska vara
av hög kvalitet och finnas där när du behöver den.
Idag sliter undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor ut sig för att skapa
en bra vardag för de äldre. De blir tvungna att jäkta fram på grund av undermåliga förutsättningar och en bristande arbetsmiljö. Resultatet syns tydligt
på de höga sjuktalen och en ökande andel deltidsarbete.
De äldres trygga vardag påverkas negativt av den stora omsättningen på
personal. För en hållbar tillvaro behöver personalen som arbetar inom äldreomsorgen bli fler. Vi socialdemokrater vill därför öka grundbemanningen och
förbättra arbetsmiljön. All personal som arbetar inom vården och omsorgen
ska ges bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt arbete. Det är oacceptabelt
att den dåliga arbetsmiljön tvingar personalen att gå ned i arbetstid för att orka.

Vi socialdemokrater vill:
• Ge mottagare av hemtjänst större inflytande över den hjälp som ges.
• Öka antalet platser på äldreboenden och trygghetsboenden.
• Ta bort minutstyrningen av hjälpinsatser i äldreomsorgen en gång för alla.
• Ta bort delade turer inom äldreomsorgen.
• Säkerställa schyssta villkor för de som arbetar inom äldreomsorgen.
• Säkerställa rätten till fast omsorgskontakt.
• Utveckla olika former av anhörigstöd för att ge närstående bättre möjligheter till avlastning.

• Stärka såväl yrkesmässiga som språklig kompetens inom äldreomsorgen
genom förbättrad kompetensutveckling för personalen.

EN KOMMUN
SOM HÅLLER IHOP
För oss socialdemokrater är det en självklarhet att du oavsett
vem du är ska kunna leva ett rikt och tryggt liv i Sala.
Därför ska vi utveckla hela Sala kommun. Vår kommun ska
kännas trygg och hålla ihop. Jämlikheten ska öka bade mellan
bostadsområden samt mellan stadskärnan och landsbygden.
Sala kommun behöver få en starkare sammanhållning.

För att Sala ska kännas tryggare krävs
flera olika insatser. Samverkan mellan
kommunen och polisen ska stärkas.
Att sätta upp övervakningskameror
på utvalda platser är faktiskt endast
en del av lösningen. Vi behöver även
göra de fysiska miljöerna tryggare
med bättre belysning, säkrare trafiksituationer och smart stadsplanering.
Genom utveckling av den kommunala
servicen i Möklinta, Ransta och Västerfärnebo ska fler kunna känna sig delaktiga och därmed känna större trygghet
i vardagen.

Det är viktigt att ungdomar är i sysselsättning, antingen genom arbete eller
studier. De som mår dåligt ska få den
hjälp de behöver av vården.
Samtidigt ska föreningslivet stärkas för
att fler ska få möjlighet att vara del i
ett socialt sammanhang. Tillsammans
kan vi öka sammanhållningen och
stävja ensamheten.
Vi ska minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten
och stärka sammanhållningen i hela Sala
kommun.

Vi socialdemokrater vill:
• Arbeta mer aktivt med att få ungdomar i sysselsättning och motverka
utanförskap.

• Stärka föreningslivet inom kultur, fritid och idrott.
• Verka för att fler bostäder byggs med blandade boendeformer i hela 		

kommunen. Detta behövs för att öka tryggheten och möjligheterna att
byta boende när livet förändras samt för att motverka boendesegregation.

• Stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet tillsammans
med polisen.

• Öka den kommunala servicen i de större tätorterna Möklinta, Ransta och
Västerfärnebo.

• Stärka integrationsarbetet, bl.a genom att starta upp Öppna förskolan igen
och genom att fler ska komma i arbete.

TILLSAMMANS KAN VI
GÖRA VÅRT SALA BÄTTRE

Det finns så mycket mer som vi vill arbeta med att stärka och
utveckla i Sala kommun.

• Vi vill bygga ett nytt badhus och utveckla Lärkans sportområde.
• Satsa på och utveckla Kulturskolan.
• Verka för 300 nya jobb i kommunen.
• Bli en av de 75 bästa kommunerna på Svenskt Näringsliv rankinglista 		
innan år 2026.

• Fortsätta med avgiftsfri busstrafik inom Sala kommun.
• Inrätta fler och tätare bussturer inom Sala kommun under kvällar och helger.
• Näringslivet ska bemötas med hög servicegrad får kommunen genom
enkel samordning och korta beslutsvägar.

• Vi vill införa en årlig landsbygdspeng där ortsborna själva bestämmer hur
pengarna ska användas.

• Vi vill att Återbruket ska ha öppet på söndagar.
• Vi vill säkerställa bredbandsutbyggnaden i hela kommunen.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
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VILL DU VARA MED OCH GÖRA
VÅRT SALA BÄTTRE?
Vi är många som ser att Sala kan bättre. Vi vill utveckla hela kommunen
och se till den håller ihop och känns trygg.
Jämlikheten ska öka både mellan bostadsområden och mellan
stadskärnan och landsbygden. Tillsammans kan vi göra det möjligt.
Oavsett vilken fråga som engagerar dig kan du göra en insats.
Vem du än är och var du än bor.

Ulrika Spårebo, Ordförande för Socialdemokraterna i Sala och Amanda Lindblad, Kommunalrådskandidat.

BLI MEDLEM
Tillsammans kan vi göra vårt
Sala bättre!

Var med och avgör valet 11
september, bli medlem idag!
Öppna Swish-appen och
skanna QR-koden.
www.socialdemokraternaisala.se

