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Motion om sku  s  skon

Skuggsyskon är ett epitet som betyder att man är ett syskon till ett barn med behov av

särskilda insatser. Hittills har dessa barn fallit mellan stolarna tack vare att fokus tidigare

nästan enkom riktats gentemotjust de barn som varit i behov av särskilda insatser.

Problematiken dessa skuggsyskon får erfara är bland annat att de får uppleva utanförskap

för att sin familj inte tycks vara som andra familjer, att stundom inte kunna delta fullt uti

samhällets utbud av aktiviteter och föreningsliv samt att uppleva känslor av inte räcka till.

Det sistnämnda kan resultera i att man som barn tvingas bli vuxen fort på grund av behovet

att hjälpa och stötta sin familj för att kunna få till en välfungerande vardag. Även av att se

sina föräldrar kämpa mot byråkratiska problem & trångmål kan upplevas många gånger

traumatiskt för dessa barn.

Vi  i  Sverigedemokraterna Sala menar att även dessa barn borde få ta del av insatser som

kontaktpersoner, avlastning, korttidsvistelse, stöd samt läxhjälp.

Vi inser att detta är ett långtgående arbete som kräver tid för implementering, men under

tiden bör kommunen påbörja kartläggning av dessa individer.

Med ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Sala:

-— att barn  &  utbildningsnämnden samt vård  &  omsorgsnämnden kartlägger målgruppen

skuggsyskon och redovisar antalet individer som berörs

— att kommunen ser över vilka åtgärder samt insatser som vidtas idag och vilka som behöver

vidtas framöver

— att resultatet av kartläggningen skall redovisas f"r kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige _
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För Sverigedemokraterna Sala \

Louise Eriksson (SD) ;. År"/' ' '

Magnus Edman, gruppledare (SD)

Joel  Liljekvist (SD)
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Väckes av: Camilla Runerås (S)
i

Motion om att utreda samordning av  arbete  mot mental  ohälsa

Sala kommun är som andra kommuner en del i en Värld som ständigt förändras. Med ökad mental

ohälsa och mer lntrycksladdade liv så finns det inom väl  utvecklade  strukturer, som hela tiden

utvecklas, för hur man hanterar psykisk och mental ohälsa på arbetsplatser eller  i  skolan.

Då dessa processer ofta utvecklas parallellt så är det lätt den totala bilden av hur arbetet mot denna

form av ohälsa ser ut.

!

Befinner man sig utanför de tydliga sociala sammanhangen så hamnar man i ett dubbelt utanförskap

där konsekvensen av en mental eller psykisk ohälsa kan bli långt mer förödande för personen.

I  kommunen finns redan flertal resurser och på rikstäckande nivå finns flertal organisationer som

skulle kunna samordnas med ett gemensamt arbete  i  kommunen där målgruppen för ett arbete mot

mental och psykisk ohälsa bör omfatta samtliga kommuninnevånare i Sala.

(

Detta är både som ekonomisk och humant försvarbart då kostnaden för utanförskap både drabbar .

kommunen och enskilde individen. , i

Jag föreslå r:

att kommunstyrelsen får i uppdrag i att utreda möjligheten för en samordningsfunktion av samtliga

arbeten mot psykisk och mental ohälsa och om möjlighet finns inrätta en sådan funktion ;
i

att kommunstyrelsen får i uppdrag att presentera en sammanställning av samtliga arbeten som idag ;

genomförs mot mental och psykisk ohälsa och vilka resurser som finns inom kommunens verksamhet

Sala  21/3-2019
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Datum: 2019-03721 '
SALA
kommun:

Sala Kommun
Box 304 733 25 Sala

kommun.  info©sala. se, 0224- 74 70 00"

   

Medborgarförslag till kommunen

1; Förslag.

Kontaktperson
-Förnamn . ' " " ' . Efternamn

Maria —' . Melin
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Om ni är flera som lämnar' lll forslaget tillsammans, ange vilka n__i är' -

(t. ex. en skolklass eller grannar)'_

Kulturskolans vänner i Sala

Förslag

' (du kan också bifoga en bilaga med ertförslag eller "en bild) 5

En tillfällig höjning av elevavgifterha på'Kultur'skolan.'y .

Motivering

(du kan också bifoga en bilaga med motwermgen)

Vi, Kulturskolans vä'nner', ber kommunstyrelsen att stoppa processen för nedskärningar på kulturskolan och att undersöka alternativa

möjligheter till intäkter för att fortsatt möjliggöra verksamheten l  de mest hotade områdena blås- och stråkund'erVis'nin'g. En kommun
har" ansvaret att kunna  _ViSa på bredden av vad kultur innebär' även bortanför storstäderna. De härföreslagna åtgärderna anser vi '

enbart som en början till ett nytt och kreativt tänkande för att bevara Sala som. ett kulturellt _centrum' l regionen. Det handlar om

viktiga symbolhandlmgar som ger effekt' l det aktuella skarpa läget. och som kan vara en början för flera. långsiktiga lösningar. "  '

Därför uppmanarvi kommunens skolnamnd att upphava beslutet om Kulturskolan so'm togs  5  februari och besluta följande.

Elevavgiften höjs tillfälligt under en period av två årfr'ån och med höstterminen  2019 ' '  '

från 500 krtill 800 kr för första barnet" '

från 250 kr till 600 kr för andra barnet "

från 0 kr till 500 kr för tredje barncet

Avgiften för barnkörer höjs från 200 kr till 500 kr.

Dennajustering Skulle möjliggöra att bevara' l alla fall några procent läraranstållni'ng på Kulturskolan. Vi förväntar oss att de intjåhade

avgifterna läggs på undervisning och blås-l "och stråkinstrument. .

För barn och ungdomar samt famlller som inte kan betala denna avgift strävarvi efter ett samarbete med Rotary och Lions Club' l _Sala

för avlastning.

Kulturskolans vånner,'S_ala 2019-034'18 .

Jag medger att mitt namn får publiceras på kommunens hemsida tillsammans med mitt förslag

Ja

_  _Sida' 1  av2
Löpnummer 85 993


