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Det ska vara guld att växa upp i silverstaden 
 

Öka valfriheten för familjen genom att införa kommunal  

barnomsorgspeng för barn 1–3 år, som underlättar för föräldrar 

att vara hemma lite längre med sina barn om de så önskar. 

 

Minska den psykiska ohälsan bland barn och unga! 

Främja arbetsro i Salas skolor och stärka elevhälsan. Det behövs 

trygga familjer som har tid för barnen. Samarbetet mellan  

kommunen och civilsamhället behöver stärkas för att möjliggöra 

större existentiell hälsa genom bland annat fysiska och sociala 

aktiviteter, goda mat-vanor, ett meningsskapande liv, stärkt själv-

känsla och en upplevelse av att vara älskad. 

 

Mindre grupper i förskolan! 

Från 1–3 år: max 12 barn. Övriga åldrar: max 15 barn. 

 

Fler vuxna i skolan!  

Anställ stödpersonal och bjud in volontärer. 

 

Utveckla Familjecentralen! 

 

 

Det ska vara guld att bo och verka i silverstaden 

 

Gör Sala starkare som turistmagnet! 

Anpassa busslinjer för turism. Erbjud guidade turer och utlåning 

av cyklar (om möjligt även elcyklar) för kollektivresande turister 

som har Sala som turistmål. 
 

Odla kulturen! 

Synliggör kulturarvet och stimulera den skapande kulturkraften. 

Sala borde vinna guld i grenen integration! 

Både nya och gamla Salabor skulle vinna på om samhörigheten 

mellan människor stärktes. Underlätta språkinlärning och  

kulturförståelse för nya svenskar och gör det möjligt för dem att 

få arbete och meningsfull sysselsättning. 

 

Gör Sala till en ännu bättre pendlarstad! 

De större orternas löner och arbetsmarknad i kombination med 

Salas hyror och livsmiljö är rimligtvis lockande för många. 

 

Gör Sala till mat- och hälsohörnan i regionen! 

Varför inte laga till en kockutbildning på Tärna folkhögskola? 

Gör Salaborna ännu mer hälso- och motionsmotiverade. 

 

Välkomna ett varmare entreprenörs- och småföretagarklimat! 

 

 

Det ska vara guld att åldras i silverstaden 
 

Inför äldreboendegaranti för Salabor över 85 år! 

Stimulera tillkomsten av bra bostäder att åldras i, inte minst fler  

äldre- och mellanboendeplatser. Ta fram handlingsplan för att 

minska ensamheten bland äldre. 

 

Gör det attraktivt att vårda människor i Sala kommun! 

Förbättra marknadsföringen av vård- och omsorgsyrken. Locka 

med utbildningar på gymnasiet och ”komvux”. Ha kvalificerade 

introduktions- och vidareutbildningar för personalen. Verka för 

marknadsmässiga löner och ännu bättre chefer. 


