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Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor 
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-08-31 

Till kommunfullmäktige har inkommit följande motioner, medborgarförslag, 
interpellationer och frågor:  

Motioner 

1. Motion om skolzon, dnr 2020/842 

Motionen är undertecknad av Ingela Kilholm Lindström (MP). 

2. Motion om att ta över städningen i kommunens regis, dnr 2020/1077 

Motionen är undertecknad av Ulrika Spårebo (S). 

Medborgarförslag 

1. Medborgarförslag om grönytor mellan strandvägen och dammarna, dnr 
2020/817. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Solveig Svedberg.  
Kommunfullmäktiges presidium har 2020-06-16 överlämnat 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen/samhällsbyggnadskontoret för 
hantering och eventuell åtgärd.  

2. Medborgarförslag om förslag och idéer kring Åby förskola, dnr 2020/860 

Medborgaförslaget är inlämnat av Jennie Abrahamsson. 

3. Medborgarförslag om informationsskyltar runt Ekebydammar om lämplig 
föda för sjöfåglar, dnr 2020/900. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Åkra förskola genom Ingalill Eriksson. 
Kommunfullmäktiges presidium har 2020-06-16 överlämnat 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen/samhällsbyggnadskontoret för 
hantering och eventuell åtgärd.  

4. Medborgarförslag om projektet Skuggan 4, dnr 2020/1076. 

Medborgarförslaget är gemensamt inlämnat av flertalet medborgare i Sala 

kommun. 

Kommunfullmäktiges presidium har 2020-08-11 överlämnat 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen/samhällsbyggnadskontoret för 

hantering och eventuell åtgärd i samband med planarbetet. 

Interpellationer 

1. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Sala kommuns 

anställningspolicy, dnr 2020/1033 

Interpellationen är ställd av Louise Eriksson (SD) 
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2. Interpellation till skolnämndens ordförande om elever med diabetes i 

förskola och grundskola, dnr 2020/1034. 

Interpellationen är ställd av Louise Eriksson (SD). 

3. Interpellation till skolnämndens ordförande om likvärdighetsprincipen, dnr 

2020/1035.  

Interpellationen är ställd av Louise Eriksson (SD).  

4. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

landsbygdsprogrammet, dnr 2020/1078. 

Interpellationen är ställd av Ulrika Spårbo (S). 

Frågor 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående samarbetet med 

Missionskyrkan, dnr 2020/1160. 

Frågan är ställd av Johanna Ritvadotter (V). 
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Motion om skolzon 

Barns hälsa försämras just nu drastiskt . Barn i Västmanland rör sig ännu mindre enligt den senaste 

forskningen . 

Vardagsmotion är en enkel form av rörelse i vardagen och det är positivt att skapa grundläggande 

vanor tidigt i livet. 

Vi vill skapa bilfria skolzoner med säkra cykelvägar, bra cykelparkeringar och säkra gångvägar kring 

barnens skolor så att barnen kan få en tryggare väg dit. 

'-I 2,_ Aktbll ga 

Idag har vi en situation runt Salas skolor med hög belastning av biltrafik. Barn skjutsas till skolan av 

sina vuxna i mycket högre grad idag än vad som gjordes tidigare. Det leder till en farlig trafikmiljö och 

försämrade luftkvaliteter i närmiljön runt skolområdet. 

Miljöpartiet i Sala yrkar härmed: 

Att en utredning skyndsamt tas fram runt trafiksituationen runt Salas skolor. 

Att en bilfri skolzon upprättas runt grundskolor. 

Att skolförvaltningen tar fram ett projekt som skolorna kan arbeta med där gång eller cykling 

uppmuntras i första hand som sätt att ta sig till skolor där det är lämpligt. 

Att kommunen skyndsamt förbättrar cykelparkeringarna, gärna genom tak samt bättre 

fastlåsningsmöjligheter som både elever och personal kan nyttja . 

0nr1 Jldvtnd~ 
Ingela Kilholm Lindström 

Miljöpartiet de Gröna i Sala 



Kommunfullmäktige i 

Sala kommun 

Motion 

~:a 
"' Socialde~~kraterna 

Ta över städningen i kommunens regi 
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Sedan flera år tillbaka är städningen i Sala kommun utlagd på entreprenad och privata 

företag sköter städningen i kommunen. 

Städningen i kommunen har haft återkommande problem genom ökade kostnader samt att 

extra kontroller har behövts utföras eftersom hygienkraven på enheterna inte har uppfyllts, 

detta främst inom skolan och förskolan. Fler kontroller har också lett till ökade kostnader. 

Hygienkraven på skolor, förskolor och äldreboenden är mycket viktiga och den personal som 

sköter lokalvården måste få tid för uppdraget, kvaliten måste hela tiden höjas och all 

personal måste kontinuerligt få kompetensutveckling. 

Kommunen har mycket att vinna på att sköta städningen och lokalvården i egen regi inte 

minst utifrån nya och hårdare hygienkrav för att minska och förebygga smittspridning. 

Genom att överföra lokalvården i kommunal regi så möjliggör det också införandet av rätten 

till heltid. Genom att tillexempel inrätta så kallade kombinationstjänster som i sin tur leder 

till bättre arbetsmiljö och fasta heltidstjänster. 

Alla entreprenadavtal sägs upp och städning och lokalvården överförs successivt i 

kommunens egen regi vartefter entreprenadavtalen löper ut. Inga fler upphandlingar av . 
städtjänster ska genomföras. 

Jag föreslår därför: 

att städning och lokalvård succesivt överförs till Sala kommun i egen regi vart efter avtalen 

med entreprenörerna löper ut 

Sala 2020-08-11 

~~~-
Ulrika Spårebo (S) 
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I SALA 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

DELEGATIONSBESLUT 

Medborgarförslag om grönytor mellan Strandvägen och 
dammarna 

Bakgrund 
Solveig Sved berg har lämnat in förslaget och föreslår att grönytorna efter 
strandvägen klipps. Då förslaget är av verkställighetskaraktär har 
kommunfullmäktiges presidium beslutat att överlämna det till 
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontoret för hantering och eventuell åtgärd. 
Utrymme i delegationsordningen för denna typ av beslut fattas. 

Då säsongen för gräsklippning är högst aktuellt under sommaren bedömer jag att 
beslutet inte kan vänta till kommunstyrelsens sammanträde den 12 augusti 2020. 

Beslut 
Med stöd av att delegationsordningens punkt 1.1 medger att ordförande fattar 
beslut i ärende av så brådskande karaktär att kommunstyrelsens beslut inte kan 
inväntas, fattar jag härmed följande beslut: 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att om möjligt verkställa 
medborgarförslaget. 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

YTTRANDE 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -08- 1 7 
Diarienr 
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Medborgarförslag om grönytor mellan Strandvägen och 
dammarna 

Bakgrund 
Solveig Sved berg har lämnat in förslaget och föreslår att grönytorna efter 
Strandvägen klipps. Då förslaget är av verkställighetskaraktär har 
kommunfullmäktiges presidium beslutat att överlämna dettill 
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontoret för hantering och eventuell åtgärd. 

Anders Wigelsbo har fattat ett delegationsbeslut 2020 07 01, 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att om möjligt verkställa 
medborgarförslaget. 

Yttrande 
Satu Bergsten, Planeringsingenjör Park, Samhällsbyggnadskontoret, Gata/Park 

1 (1) 

2020-08-17 

YTTRANDE 
ANDERS JOHANSSON 

DIRE KT: 0224-74 74 07 

Har meddelat att hon förstår önskemålet och redogör för hur området kommer att 
skötas. Tanken är att ytan ska slag hackas, och det kommer att göras, men vi kan inte i 
dagsläget göra mer. Med de budgetneddragningar vi har, kan vi inte klippa ens delar av 
ytan mer frekvent. 
Om starka önskemål finns, kan vi fundera på att klippa upp lite mer yta nästa år, men 
hela ytan kommer inte att hårdklippas mer. En del av ytan kommer att hållas som äng, 
som sedan när växterna fröat av sig, kommer att slås. Detta för mer biologisk mångfald. 
Tanken är att anlägga långa välvande stråk, där det sås i fler ängsväxter som sedan får 
fröa av sig till hela ytan. Då ytan under så många år har hårdklippts, är det inte direkt 
någon mångfald av växter där. 
Idag klipper vi längst promenadstråket vid vattnet, och så klipper vi ner tre gångvägar i 
gräset där vi har bänkar. Den tredje sittplatsytan ordnades i våras, då önskemål kom från 
boende på Strandvägen. Idag står det ett rött bänkbord där. 
Det vi skulle kunna göra i år, är att ställa dit fler bänkbord. I så fall tar vi några bänkar 
från grusplanen i Stadsparken, då det inte finns några 'över'. 
Tanken har varit att göra iordning grusade ytor att ställa bänkarna på, då driften blir svår 
med de tunga bänkborden direkt på gräsytan. I år finns detta inte med i någon 
planering. 
Det är sökt investeringsmedel för att göra iordning strandpromenaden. Gången är smal 
och inte tillgänglig idag. Tanken med detta projekt är att bredda gången, att göra den 
tillgänglig. Förtäta sittplatserna längst promenaden, ställa dit soptunnor. Till projektet 
hör att göra iordning grusade ytor för sittplatser med bänkbord och soptunnor, med 
gångar till dessa ytor för tillgängligheten. Belysning längst promenaden är också ett 
starkt önskemål från medborgare som använder gången under den mer mörka tiden på 
året, och detta finns även med i projektet. 
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I Postort f'\-~ t \ ; V\ ·tp.____ 
Telefon (även riktnummer) 

o·,-o ~3 8 g ,~3 

Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är (t.ex. en skolklass eller grannar) 

Förslag 
Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild 

Motivering 
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen 

Bilagor 

~ Förslag 

~ Motivering 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 
När du lämnat in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller 
kopiera den. Ditt namn kommer att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats. 

Underskrift 

Datum och underskrift 

o,Oo-0 -05 - c).. &' 
-~ A~~~, 
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Jennie Abrahamsson 
~~ 

Förslag gällande Åby förskola 2018-11-20 

0 

Förslag gällande Aby förskola 201s-11-20 

Som många andra förskolor i vår kommun finns det många brister 

som på olika sätt påverkar vår verksamhet. Den problematik som 

mest påverkar oss på Åby förskola är lokalerna som inte är 

anpassade för den förskoleverksamhet vi ska ges möjlighet att 

bedriva. Nedan följer därför mina tankar gällande en lösning på 

detta, en kortsiktig lösning och en på mer längre sikt men med 

samma ursprungstanke. 

Antalet barn som är i behov av förskola är väldigt högt och ökar i större utsträckning än vad 

kommunens förskolor mäktar med. Jag är väl medveten om att det både byggs nya förskolor och 

lokaler renoveras för att anpassas till att öppna och bedriva förskoleverksamhet. Däremot förstår jag 

inte varför det inte görs en satsning på förskolan här vid Åby. 

Vi är en av de få förskolor i Sala kommun som fortfarande består av endast en avdelning. Trots att vi 

bara har en avdelning har vi ändå ett högt antal barn för de lokaler vi vistas i. Lokalerna är däremot 

inte tillräckligt anpassade eller anpassningsbara för att bedriva en verksamhet av god kvalitet. Vi har 

idag 24 platser som i januari blir använda av lika många barn i ålder mellan 1-5 år. Vi har tre större 

rum som barnen hela dagarna vistas i och två mindre rum som används endast under delar av dagen, 

vid exempelvis vila. Vi har möblerat avgränsande och anpassat så mycket vi kan med de möbler vi har 

tillgång till, däremot består ett av de stora rummen av ett kök som tar upp nästan en hel vägg vilket 

begränsar möjligheterna i detta rum. Toaletterna och hallen är under all kritik. På andra förskolor 

finns det storleksanpassade toaletter och handfat för att ge barnen möjlighet till den självständighet 

de ska utöva, det har inte vi. Dessutom har vi endast två toaletter till alla våra 24 stycken barn . Hallen 

består av ett litet rum där barnen har skorna på gemensamma hyllor, sedan får de ha ytterkläder och 

sina extrakläder på krokar och i korgar. Detta i korridoren som leder in till de gemensamma rummen. 

Vi i personalen delar personalutrymme med skolans personal, vilket är rätt trevligt 

ibland men oftast något vi ser på som negativt. Vi har ingen möjlighet att gå undan för att få sitta ned 

en stund i lugn och ro, då det personalutrymme som finns används till flera ändamål, bland annat 

som kontor för skolans rektor när denne är på plats. Detta bidrar till svårigheter när vi har rast och 

rektorn exempelvis har viktiga telefonsamtal. Det finns inte tillgång till något vilorum som flera av 

personalen är i behov av. Vår försko lechef saknar möj lighet at t fi nnas mer lättillgänglig hos oss då det 

inte finns utrymme i lokalerna, annars skulle förskolechefen kunna avsätta en dag i veckan då denne 

finns på plats för eventuellt stöd och hjälp för vår verksamhet. 

Något mer som vi inte ska sticka under stolen med är luftkonditioneringen . Den är 

väldigt gammal och inte anpassad för så många personer, som faktiskt vistas i lokalerna dagligen. 

Även våra golv, och den isolering som påverkar dessa, skapar bekymmer då det under vinterhalvåret 

är väldigt kallt på golven, och detta ska då våra barn krypa runt och sitta ned på när de leker. 
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Jennie Abrahamsson 
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Förslag gällande Åby förskola 2018-11-20 

jag ser att det finns flera lösningar på detta som både är kortsiktiga och 

långsiktiga. Saladamm, som platsen heter där Aby förskola ligger, anser jag är 

en plats med väldigt stor potential. Det en vacker miljö runt om som består av 

åkrar och tillgänglig skog, som vi på förskolan ofta besöker. 

Vi har dessutom Ösby Naturbruksgymnasium en promenad bort så dit brukar vi 

på förskolan ofta göra besök. Sa lada mm är för övrigt en av de vägar som de 

som är bosatta i Möklinta tar när de åker in till Sala för exempelvis arbete. Att 

vi då på en ändå väldigt ändamålsenlig plats har en förskola med endast en 

avdelning på anser jag är lustigt med den bristen förskoleplatser vi har inom 

kommunen. Jag kommer här nedan redogöra för några av dem förslag jag har 

till förändring av Aby förskola. 

Den första och den simplaste lösningen skulle vara att renovera, bygga ut och strukturera upp 

miljöerna. Däremot skulle denna lösning inte bidra till att Åby förskola skulle kunna ta emot flera 

barn utan mer att säkerställa kvaliteten och möjligheterna till utveckling för de barn och den 

personal som redan finns på förskolan. 

Det andra förslaget är en lösning som på lång sikt inte är den mest optimala men ändå en rimlig 

lösning för en tid framöver och som bidrar till att vi kan utveckla verksamheten till fler än bara en 

avdelning. Vilka är att använda något eller några av de gamla elevhemmen som ligger vid Ösby 

Naturbruksgymnasium och idag inte används till något. De lokalerna är även dem i behov av 

renovering men enligt min uppfattning är de lokalerna inte i sämre skick än de vi vistas i idag på Åby 

förskola . 

Att flytta ner förskolan till Ösbys område kommer ge möjlighet till ett större och mer 

givande samarbete med just naturbruksgymnasiet och förskolan kan därav få en naturprofil. Det ger 

möjlighet för samarbete med andra förskolor där de kan under en halv eller heldag få komma ut till 

vår förskola och delta i vår verksamhet, i samarbete med naturbruksgymnasiet. Vi får då större 

lokaler och kan anpassa verksamheten mer efter åldersindelning och skapa flera avdelningar och på 

så sätt ha möjlighet att ta emot ännu flera barn, vilket är väldigt passande i dagens läge med den 

brist av förskoleplatser vi har i kommunen . 

Naturbruksgymnasiet har redan ett kök med flera anställda vilket skulle innebära att 

ett samarbete med förskolan skulle lösa matsituationen. Idag samsas vi med Åby skola om den 

gemensamma matsalen vilket innebär en del problematik. Våra barn som är yngst får äta sist för att 

skolan är i behov att äta före oss då de exempelvis ska iväg till Sala med buss på Idrott. Detta har 

resulterat i att våra allra yngsta barn som efter lunchen sover middag får äta lunchen inne på 

avdelningen istället för tillsammans med de övriga barnen på avdelningen. Tiden då våra äldsta 

förskolebarn får tillgång till matsa len blir för se n för de allra yngsta, då dem skulle somna mitt i 

måltiden . Detta resulterar i att de inte får i sig den energi de behöver. Dessutom förflyttas barnen 

utomhus över skolgården mellan matsalen och förskolan, vilan är då inte nära till hands för de barn 

som somnat. 

Om Åby förskola skulle flyttas ned till Ösbys område skulle vi kunna skapa mer 

lämpliga och rimligt anpassade måltidssituationer efter barnens behov. Genom att genomföra en 

förflyttning av Åby förskola skapas också nya möjligheter för utvecklingen av Åby skola. Exempelvis 

skulle de lokalerna som förskolan vistas i kunna användas till förskoleklass som idag befinner sig i en 

källare, lokaler som idag inte är anpassade efter de bestämmelser som finns gällande tillgänglighet. 
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Jennie Abrahamsson Förslag gällande Åby förskola 2018-11-20 
~~ 

Annars skulle även förskolans nuvarande lokaler kunna skapa möjlighet och utrymme för att öka 

skolan upp till årskurs sex, som jag vet är en aktuell diskussion just nu. 

Det tredje förslaget liknar det andra förslaget med samarbete och närhet i placering till 

naturbruksgymnasiet men består av att bygga en ny förskola i anslutning till området vid Ösby. På så 

sätt skulle vi kunna ta emot flera barn, ha nya lokaler som är anpassade efter alla de krav och 

möjligheter som krävs för att ha en så kvalitativ utbildning som möjligt i förskolan . Dessutom skulle 

de nybyggda lokalerna vara en långsiktig lösning då dessa kommer att kunna användas en lång tid 

framåt. Genom att bygga nya lokaler ges möjlighet till att följa läroplanen och skolverkets 

uppmaningar på hur en modern förskola idag ska vara utformad och ge barnen de bästa och 

lämpligaste möjligheterna till utveckling. 

En nybyggd förskola som dessutom sticker ut från mängden med närheten och 

samarbetet med Ösby Naturbruksgymnasium blir då en attraktiv arbetsplats för många utanför vår 

kommun. Det är idag stor brist på utbildad personal inom barn och utbildning, särskilt på 

förskollärare. Detta är ett sätt att marknadsföra Sala Kommun som arbetsgivare och locka kompetent 

personal genom att vi följer med i utvecklingen och erbjuder en modern förskola med ett nyanserat 

arbetssätt och en pedagogisk grundtanke. 

Hör gärna av dig för att diskutera vidare eller höra mer om mina förslag och ideer. 

Med vänliga hälsningar, 

Jennie Abrahamsson, förskollärare på Åby förskola 
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Förslag gällande Åby förskola 2018-11-20 

Uppdatering Maj 2020 
Sedan jag skickade in detta dokument i slutet på 2018, det inte skett någon 

större förändring. Därför skickar jag nu in dokumentet igen, däremot med 

denna aktuella uppdatering. 

Det har nu gått ytterligare en tid och lokalerna blir bara sämre och sämre. Antalet barn vi har på vår 

förskola har även ökat, vilket gjort att våra lokaler som tidigare varit trånga, nu är ännu trängre. 

Miljön och möblerna håller inte längre måttet för att kunna bedriva en förskola med god kvalitet. 

Skötbordet är inte bara felplacerat då det står bakom ett draperi i korridoren, utan 

även trasigt. Skötbordet har förlorat sin funktion att hålla sig på en särskild höjd och sjunker sakta . 

Det känns osäkert och är inte heller ergonomiskt för personalen. Eftersom det är placerat i ett 

begränsat utrymme finns det en problematik i att beställa ett nytt, då majoriteten av de skötbord 

som finns tillgängliga är för stora för utrymmet. 

Inte nog med att lokalerna är för trånga, vi har stor brist på förvaringsutrymmen. 

Personaltoaletten används inte bara som toalett, där behöver vi även ställa in och förvara möbler. Av 

vår nuvarande chef har vi fått ett påklädningsbord som underlättar ergonomiskt för oss personal, 

men på grund av den trånga hallen får vi inte plats med denna. Det finns inte heller något anpassat 

förråd där vi kan förvara våra nya vagnar, som vi fått ärva nyligen och är i väldigt fint skick. De 

förvaras i dagsläget utomhus på trappen, men de körs in i den trånga hallen under helgen. 

Förskolans väggar är slitna, med tapet och färg som lossnat samt de är spruckna. 

Mattväven som väggarna är klädda med har lossnat bitvis och är bubbliga, vi misstänker att det är 

fukt som är orsaken till detta. Verksamheten ska vara inbjudande för barnen, när miljön är sliten och 

trasig går det emot detta. 

I hallen har vi däremot genomfört en del förändringar. Vi fick ärva hallmöbler i form av 

hyllsektioner från Ranstas förra förskola. Det har blivit mer struktur och organiserat. Efter 

förändringen i hallen och i samband med ökade barnantalet har vi personal inte längre plats för våra 

ytter- och extrakläder, samt personliga tillhörigheter. Detta leder i sin tur att städningen försvåras, då 

det exempelvis står skor direkt på golvet. 

En ytterligare förändring som skett är en organisatorisk som inneburit att vi sedan 

förra året fått en ny rektor över förskolan, denne har även den anslutande skolan inom sin enhet. 

Åby förskola håller alltså på att växa ur lokalerna, lokaler som inte heller håller måttet för en 

verksamhet efter dagens standard. Barngruppen ser inte ut som den gjorde när modulerna som vi 

vistas i, tillfälligt sattes upp. Det behöver ske en förändring. En förändring för barnen, personalen 

men även för samhällets skull! Vi behöver värna om landsbygden och barnen som är vår framtid. 

4 



Medborgarförslag till kommunen 

Sala Kommun 

Box 304, 733 25 Sala 

kommun.info @sala.se, 0224-74 70 00 

Kontaktperson 

I Postort s A ~A 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -06- 1 1 
Aktbilaga 

c)(J \ 

Efternamn T,Y1 ls~ÖY\ Telefon (även riktnummer) Q 1. 5 _ 1 i,.
1 
l. ~ y ~ -~ 

I Utdelningsadress ~~ ? {!\ \ \ (Å 10 ~ 
I Postnummer 1 3 ~ q j 

Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är (I.ex. en skolklass eller grannar) 

0 \,! 

AK~/\ f o~~KOLf\ 
Förslag 
Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild 

-~ \ ~ \ \ \ 0\ H k-o 'f/1 Wl ll \'I ev1 $a ~ t( U rf I rl y o < YV\ o. \-i O ~ S -

Sl1H<Ar rlAnt eK(~jÖtAVhW\~V. De,~~~ skdl Uff\~ sO\. 
~\\\r~ä\l\ ~e}eJ(l OWl IJ Mp l1~ rod6\ for 5io~,&~e\ 1 
~()._ 'M W\ClX V\ t\ ~ 

?K 0·, \k~ J~M1w1s\t~r 0(lMeV\ ~ö r (Å~ iJJ °' \4j\a.('M . 
Motivering 
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen 

Sid 1 (1) 

v~~e t \iYl;\\E MÖ~~.~ kaVIG\!M.~:H ~Kjotas i ~,:,1lt1 f·t"' e,tl tillshh,.J S'Of\l\ 

~~\o.~ CAn~\l\V1v1~0vr . tV1 W\1S\t;ll&n1!l, ~öfV\ ~o( CAll ftJt~elo/1 1nt( kr;tn fl~~t7l- . 
Ot~ 'oe;{ö( tnloodt p& tA~ ~ö\ k. V\Mitwr ~~~sel\ v\'\eA ~Ybo' och J~l1l. MoJ _ 

Sörq~~r i ohoA\~~ r~cktr i_ 
Bilagor 

D Förslag 

D Motivering 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 
När du lämnat in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller 
kopiera den. Ditt namn kommer att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats . 

Underskrift 

Datum och underskrift 

V 



I SALA 
KOMMUN 

1 (1) 

2020-07-01 

DELEGATIONSBESLUT 

DNR 2020/900 ·-3 
KOMMUNSTYRELSEN 

DELEGATIONSBESLUT 

Medborgarförslag om informationsskyltar runt Ekebydammar om 
lämplig föda för sjöfåglar 

Bakgrund 

Åkra förskola genom Ingalill Eriksson har lämnat in förslaget. Då förslaget är av 
verkställighetskaraktär har kommunfullmäktiges presidium beslutat att överlämna 
det till Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontoret för hantering och eventuell 
åtgärd. Utrymme i delegationsordningen för denna typ av beslut fattas. 

Då skyltarna bör sättas upp under sommaren bedömer jag att beslutet inte kan 
vänta till kommunstyrelsens sammanträde den 12 augusti 2020. 

Beslut 
Med stöd av att delegationsordningens punkt 1.1 medger att ordförande fattar 
beslut i ärende av så brådskande karaktär att kommunstyrelsens beslut inte kan 
inväntas, fattar jag härmed följande beslut: 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, gata/park att verkställa 
medborgarförslaget. 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
SAM HÄLLS BYGG NADSKO NTO RET 

SALA KOMMUN --: 
Kommunstyrelsens fö rvaltning 

lnk_ 2020 -08- 0 7 
I Diari enr 

I Dpb: 

Svar på medborgarförslag om att sätta upp skyltar om 
fågelmatning. 
Tack för ert medborgarförslag Åkra förskola. Vi som jobbar på kommunen har också 
förstått att fåglarna far illa om de äter för mycket bröd. Därför har vi under 
sommaren satt upp skyltar runt Ekeby dammar där vi förklarar problemet och ger 
på förslag på annat att mata fåglarna med. Under hösten tänkte vi ta fram skyltar i 
mer hållbart material, som klarar snö, regn och storm. På dessa tänkte vi även skriva 
texten på flera olika språk. Nu hoppas vi att fåglarna ska må bättre. 

Kristin Hedman 

Stadsträdgårdsmästare 

1 (1) 
2020-08-07 

KRISTIN HEDMAN 



Sala kommun 

Box 304, 733 25 Sala 

Förslag 

Medborgarförslag till kommunen 

Sala den / D augusti 2020. 

ö 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -08- 1 1 

Tänk om! Lägg ner projektet Skuggan 4 eller minska ner antalet föreslagna hus och rädda nuvarande 

sträckning av Gröna gången/Gruvdammsrundan. 

Motivering 

Ett populärt och unikt motions-, rekreations- och bär/svampområde förstörs med ett nytt 

bostadsområde och när Gröna gången flyttas och skogen försvinner . 

Sala kommun : När du lämnat in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling vilket innebär att vem 

som helst får läsa handlingen eller kopiera den. Ditt nam n kommer att finnas med i protokoll och 

föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats. 

Ad ress 

Telefonnumm er -
Namnteckning ,-

.. 
Adress 

1 I ct /Jif/.s- , r,} 
Telefonnummer 

Namnförtyd~gand t>o 

L ·-Il /J ren 
Telefonnummer 

~_amnteckning 

Telefonnummer 

t??o,. tb'/9 7l. ~6 



Namnteckning Adrci, 
d;~e,i ~ - J / nc;onc;;cr lctrJ ~c; (:5>D 

Namnförtydligande Te lefonnummerv (I 

::5;' v /J{S!o (j 10·-:.rf'!)Cfl l( J 

Namn~ ,ckn ing ,. Adress 

,i 40,1,q O,AC,;f-V, Q.. l]Cl~ l-19\J(,-Of-l ~ 4fYtN -<? 
Namnförtydlig;/(nde Telefonnummer 

HA-e..~-iA-tf::71-+A <'l>A-Ll( oi:z..'< .- f0'3 -llp 

Namnteckning 

-s: ~ };\_cJ,-MJ~ ~ 
Namnförtydligande Te lefonnummer 

Nr;:::e D~fvl~. 
Adress 

~qc5Utj'~ 2 / 
Namnförtyd ligande Telefonnu mmer ,J 

(aUNi--itl..,, 1,'4GCCM,~ 01':J ---5'r100 7-Sj ,, 

Namntecknin&... {f) ':) .. Adress 

JS; S ~ · · ><71 t.7ft)lf LtY(h!l1~ [ ; l,,< Cj Crvt 0 Q tcvw 
Namnförtydligande Telefonnummer ' ,..., ·, 

0 )iSöM L;WJ/11Y1 Q;yt 6?-0~?J.lfo~ Y&r-'-') ; v 

Namnteckning Adress 

Namnförtydligande Te lefonnummer 

Namnteckning Adress 

Namnförtydligande Telefonnummer 



/5 
Telefonnummer 

Adress 

J} I abir5 Ct · fl Il 
e 

· t . i +-t'A VI f:_ fl\ ti., e ( 0 
Telefonnumm er · 

ö'fö- ~g~ :7'3 15" 

Namnteckning _ 

,¼~~/✓ 
Adress , I' ' 

bLc<l<a t- fC( 3 
Namnförtydligande (/ Telefonnummer 

G u~1t'ft:2 l- 1~ -"L ~1--- 0 i /sr; s-o 

Namnteck lJ7g 

LUAl(/4;; ;(j{)tr~ 
Adress 

// /7 t/2 0 /? 
Namnfö tydligande Telefonnummer 

6u111lta NbrrJIUt;; 

Namnförtyd ligande Te lefonnummer 

. 
Namnteckn ing \~ 

i ~\~\() V\_, 
A~ ess 

,_,\,~\) V\(~ Vv~V\ l \o 
Namnförtyd ligande Te lefonnumrrler \ 

VLLP\ Ltt~~fON ö + <c- ( l <g' 1.Z c7 

Adress 

Namnförtyd ligande 

'T~AuC> t ' 5c,t-( ( l..L ~ öf-.,\ 

Adress 

mnförtyd ligande 

\.(cNT .SGl-t(LLS'T~ 
Telefonnummer 

N~ ckning 

~ ~ 
Adress 

j l/7;7.::;, "71' · 2q 
Namnförtydligande Telefonnummer 

L -e r7 r? ~_,. '- /}) s/b ·-



Adress 

SJcu !I D 
Telefon nummer 

0~3 ~ '1--Co?.. ~ 15~ 

Namnt~ 

~ ·r 
Adress 

Namnförtyd ligande Te lefonnummer 

Adress V 

t-1 ene(,, 
Telefonnummer 

cJtO ib1 

Namnteckning Adress 

Namnförtyd ligande Telefonnumm er 

Namnteckning Adress 

Namnförtyd liga nde Telefonnummer 

Namnteckning Adress 

Namnförtyd ligande Telefonnummer 

Namnteckning Adress 

Namnförtyd ligande Telefonnummer 

Namnteckning Adress 

Namnförtyd liga nde Telefonnummer 



Sala kommun 

Box 304, 733 25 Sala 

Förslag 

Medborgarförslag till kommunen 

Sala den tLugusti 2020. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -08·· 1 2 
Olarlenr rktbllaga 

Tänk om! Lägg ner projektet Skuggan 4 eller minska ner antalet föreslagna hus och rädda nuvarande 

sträckning av Gröna gången/Gruvdammsrundan. 

Motivering 

Ett populärt och unikt motions-, rekreations- och bär/svampområde förstörs med ett nytt 

bostadsområde och när Gröna gången flyttas och skogen försvinner. 

Sala kommun: När du lämnat in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling vilket innebär att vem 

som helst får läsa handlingen eller kopiera den. Ditt namn kommer att finnas med i protokoll och 

föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats. 

Namnteckning Adress 

t..r'rx::t l-t l? S::.t 
Telefonnummer 

,-V,/. J..._j 

Adress 

c~usi rz::,---, ½·>~ 
Telefonnummer 

Adress 

i t\u l Cl_;~~ ~ 
Telefonnummer 

O).frU7/1-L 6~ 

Adress 

Namnförtydligande Telefonnummer 

~~ .\lf>~Q~Lt 



Nam~~ 
Adress 

I( • 

6 c.5~ t-,L1 LÅ.#v('J-7!6"6k 
Nam nförtydligande Telefonnummer 

~V0~ _A-'r;7,,,,f'd)0~ 073- ~0Jo<J7i) 

Nam nte,c'kning Adress 

Telefonnummer 

Ad ress 

/<A)rn 2_ 
Telefonnummer 

J 17 6Tt5uf:'3 

Adress 

JJJet ~d(--t\ '5v . r;J5 
Namnförtydligande Telefonnummer 

/~(,,\Ai- -:::XJ1c,n\Wl. -g- drl. ·0 

Namnteckning / 

{ / L---+--'-. ___ 

Adress 

fr · ~ \li, A 
Namnförtydligande Telefonnummer 

C 10-r~ G /c,.,d "' 01-6 - s-0 ½ \ 1 ~ ( 

Adress 

fr ~ ~ ~ i~ 
Telefonnummer 

Adress 

e\x\o 
Telefon nummer 

Namnförtydligande / 

;vl /?/ r i e_ A/; / SJ CF1-, 

Telefonnummer 

6-- JvooZr:J () 

Namnteckning~ 



Adress 

------- -C - \ '- (., 

Namnförty 

Avi - \.Jö.. V)~ ~ c. ~ l(l,~ 
Telefonnummer 

Adress O Yo JJj91) ( tJ 2 
Telefonnummer 

0 1-1) 

Namnteckning ,,..--, 

. ~ . -~~~-~ -voG~ 
Ad ress 

~ ~'j 
Namnförtydligande ..--

~7:i ~ !Aft, ~ V~ 0 e,, 

Namnförtydligande Telefonnummer 

Namnförtydligande _ 

J1 ttm!)ll- ((, ttEIV 
Telefonnummer 

ö?Or- Go t('"tJ6G 

Adr~ "\ 

c__1 rCUt v ()r 
elefonnummer 

. Telefonnummer 



SALA KOMMUN 
Kommunstyre lsens förvaltning 

lnk. 2020 -07- 2 41 

Diarienr .Z C) 2 6 ,//b3 3 - J 
Dpb: / 

Interpellation gällande Sala kommuns anställningspolicy 

Till Kommunsstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo: 

Sala kommun är en liten stad som sedan några år tillbaka kämpar för 
att rekrytera och behålla behörig personal inom skolan. 

Är svaret så enkelt att det är Sala kom1nuns egen policy so1n sätter 
käppar i hjulet? 

Jag har blivit kontaktad av två av varandra oberoende 
kommuninnevånare. 

Kommuninnevånare 1 är högskolebehörig skolpersonal so1n sökt 
utannonserad tjänst på en av våra skolor men blev aldrig kallad till 
anställningsintervju. Istället gick tjänsten till personal 1ned enbart 
gymnasiekompetens. Rektorn motiverar sitt agerande med att det 
strider mot Sala kommuns policy då kommuninnevånaren har sitt eget 
barn på samma skola. 

Kommuninnevånare 2 är behörig lärare. Lärarens eget barn skall börja 
Förskoleklass hösten 2021. Pga Sala kommuns policy överväger nu 
kommuninnevånaren att säga upp sig eftersom kommuninnevånaren 
anser att den skola där den själv har sin anställning på är den skola 
som bäst kan tillgodogöra det egna barnets behov. 
Ko1n1nuninnevånaren avser att söka lärartjänst i annan ko1nmun. 

Jag har förstått att Skolnämnden inte är konsekvent i sin tillämpning. 
Vi har i flera av våra verksamheter haft tom upptill 3 generationer 
verksamma på samma skola. 

"-Du saknar utbildning" fick jag själv till svar av Skolchefen på frågan 
varför jag själv, so1n är utbildad undersköterska, mentalskötare sa1nt 
kriminalvårdare, aldrig blir kallad till anställningsintervju för sökta 
tjänster som elevassistent, elevresurs, pedagogassistent, 
socialpedagog, barnskötare, lärarassistent, lärare, fri tidspersonal. Detta 



ver_ijedt:,1wl:ratent1v 

efter att ha stått på Resursens vikarielista i 15 år samt innehaft ett 
3årigt vikariat som teckenspråkslärare! 

Med anledning av ovanstående redogörelse ställer jag följande frågor: 

Kan en sådan liten komn1un som Sala verkligen kosta på sig att vara 
så rigid och inkonsekvent i sin tillän1pning? 

Kan Komn1unsstyrelsens ordforande presentera Konsekvensanalys 
för hur policyn påverkat Sala kom1nuns möjligheter att behålla och 
rekrytera behörig personal till skolan? 

Hur har ansvariga politiker resonerat sig fran1 till att det är bättre att 
anställa gymnasiekompetens istället for högskolekompetens? 

I vilka bokslut redovisas utfallet? 

Sedan har vi anställningsförhållanden där släktskap förekommer inom 
personalgruppen. Vad säger policyn där? 

Hur tillämpas policyn på mor och farföräldrar, fastrar, mostrar etc? 
Får de inte heller arbeta i verksamheter där "deras" barn går? 

Hur tillämpas policyn på jourhem, kontaktfamiljer, avlastningsfamiljer 
familjehemsföräldrar? Får de inte heller arbeta i verksamheter där 
"deras" barn går? 

Gäller policyn i samtliga av Sala kommuns verksamheter? 

Louise Eriksson (SD) 



Interpellation gällande Sala kommuns anställningspolicy 

Till Kommunsstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo: 

Sala kommun är en liten stad som sedan några år tillbaka kämpar för 
att rekrytera och behålla behörig personal inom skolan. 

Är svaret så enkelt att det är Sala ko1n1nuns egen policy so1n sätter 
käppar i hjulet? 

Jag har blivit kontaktad av två av varandra oberoende 
kommuninnevånare. 

Kommuninnevånare 1 är högskolebehörig skolpersonal som sökt 
utannonserad tjänst på en av våra skolor men blev aldrig kallad till 
anställningsintervju. Istället gick tjänsten till personal 1ned enbart 
gymnasiekompetens. Rektorn motiverar sitt agerande med att det 
strider mot Sala kommuns policy då kommuninnevånaren har sitt eget 
barn på samma skola. 

Kommuninnevånare 2 är behörig lärare. Lärarens eget barn skall börja 
Förskoleklass hösten 2021. Pga Sala kommuns policy överväger nu 
kommuninnevånaren att säga upp sig eftersom kom1nuninnevånaren 
anser att den skola där den själv har sin anställning på är den skola 
som bäst kan tillgodogöra det egna barnets behov. 
Ko1nmuninnevånaren avser att söka lärartjänst i annan kom1nun. 

Jag har förstått att Skolnä1nnden inte är konsekvent i sin tilläinpning. 
Vi har i flera av våra verksa1nheter haft to1n upptill 3 generationer 
verksam1na på samma skola. 

"-Du saknar utbildning" fick jag själv till svar av Skolchefen på frågan 
varför jag själv, som är utbildad undersköterska, mentalskötare samt 
kriminalvårdare, aldrig blir kallad till anställningsintervju för sökta 
tjänster so1n elevassistent, elevresurs, pedagogassistent, 
socialpedagog, barnskötare, lärarassistent, lärare, fritidspersonal. Detta 



verljdeuwh-aarfttv 

efter att ha stått på Resursens vikarielista i 15 år samt innehaft ett 
3årigt vikariat som teckenspråkslärare! 

Med anledning av ovanstående redogörelse ställer jag följande frågor: 

Kan en sådan liten komn1un s01n Sala verkligen kosta på sig att vara 
så rigid och inkonsekvent i sin tilläinpning? 

Kan Komn1unsstyrelsens ordförande presentera Konsekvensanalys 
för hur policyn påverkat Sala kom1nuns möjligheter att behålla och 
rekrytera behörig personal till skolan? 

Hur har ansvariga politiker resonerat sig fran1 till att det är bättre att 
anställa gymnasiekompetens istället for högskolekompetens? 

I vilka bokslut redovisas utfallet? 

Sedan har vi anställningsförhållanden där släktskap förekommer inom 
personalgruppen. Vad säger policyn där? 

Hur tillämpas policyn på mor och farföräldrar, fastrar, mostrar etc? 
Får de inte heller arbeta i verksamheter där "deras" barn går? 

Hur tillämpas policyn på jourhem, kontaktfamiljer, avlastningsfamiljer 
familjehemsföräldrar? Får de inte heller arbeta i verksamheter där 
"deras" barn går? 

Gäller policyn i samtliga av Sala kommuns verksamheter? 

Louise Eriksson (SD) 



SALA KOMMUN 
f<ommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -07- 2 4' 
Diarienr ,2o20//o3"-/ _ I 
Dpb: 

Interpellation gällande Diabetesbarn/elever i Förskola & 
Grundskola 

Till Skolnämndens ordförande Bengt Larsson: 

Dystra siffror oin diabetes i 
världen 
Diabetes är sedan flera år den snabbast växande folksjukdomen. 

Forskarna talar om en världsomspännande epidemi. 

Socialstyrelsen: Diabetes är en allvarlig sjukdom som drabbar 4-6 procent av 
svenskarna och kan leda ti ll svåra komplikationer och förtida död. 

Vanliga komplikationer är skador på nerver, njurar och ögon vi lket orsakar lidande, 
men även ökat vårdbehov. Socialstyrelsen har nu utvärderat den svenska 
diabetesvården och presenterar samtidigt målnivåer och uppdaterade riktlinjer. 

En viktig åtgärd för att förbättra glukoskontrol len är att fler erbjuds utbi ldning, en 
åtgärd som kan ha lika stor effekt som läkemedelsbehandling. 

Sala kom1nun har skrivit på ett samverkansavtal med Region 
Västmanland gällande Diabetesbarn i våra verksamheter. 

Är Skolnämndens ordförande medveten om att om vi brister i vår 
tilläinpning så kan det innebära att barnet/eleven får 1nen för livet och 
i vissa fall riskerar att dö? 

2019-02-22 JP Infonet:"- Förskolan brast i tillsynsansvar - skickade 
hem barn med diabetes 

En förskola bad ett barn gå hem eftersom förskolan inte kunde 
tillgodose barnets behov av egenvård för diabetes. Föräldrarna ansåg 
att förskolan brustit i tillsynen och anmälde förskolan till 
Sko !inspektionen. 
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Förskolans resursperson 1ned särskild kunskap och utbildning för att 
hjälpa barnet med sin egenvård hade varit frånvarande ibland. 

Då hade förskolan bett att eleven skulle gå hem. Vid dessa tillfällen 
hade förskolepersonalen, enligt föräldrarna, skickat hem barnet eller 
tom nekat barnet att komma till förskolan. 

Huvudn1annen på förskolan medger att de brustit i beredskapen vid ett 
tillfälle när ersättare inte fanns och rutinerna inte följdes. Efter den 
händelsen införde förskolan tillräckliga rutiner, såg till att utbildad 
personal finns tillgänglig och inledde utbildningsinsatser för fler 
medarbetare för att säkerställa tillsyns- och egenvårdsbehovet. 

Skolinspektionen bedömer att kommunen inte följt skollagens 
bestämmelser, dock har förskolan vidtagit åtgärder för att komma 
tillrätta med bristen. Förskolan har upprättat en handlingsplan, upplyst 
personal om rutiner och påbörjat utbildning av personal. Med 
anledning av detta avstår Skolinspektionen från att ingripa. 

Tillsyn i förskolan - vad gäller? 

Under den tid barnet befinner sig i förskolan övergår tillsynsansvaret 
från barnets vårdnadshavare till huvudmannen för förskolan. Med 
hänsyn till barnens låga ålder är nivån för huvudmannens ansvar för 
barnets säkerhet i förskolan hög. Faktorer som påverkar bedömningen 
av vilken tillsyn som behövs är barnets ålder, barngruppens 
sammansättning, riskfaktorer i den fysiska miljön saint om det finns 
barn som är i behov av särskilt stöd eller liknande. 

Bakgrund: 

Ca 770 barn under 18 års ålder får typ 1 diabetes i Sverige varje år. Det finns ca 

7700 barn med typ 1 diabetes i Sverige. Orsaken till att barn får diabetes är 

väsentligen okänd och sjukdomen ökar. Det bli r allt vanligare att också små barn får 

insulinberoende diabetes. Typ 1 diabetes behandlas alltid med insulininjektioner och 

det finns idag ingen botande behandling. 

Behandlingsmål: 



Målet med behandlingen är att blodsockernivån skall vara så nära den normala som 

möjligt, dvs. 4-6 mmol/L. Det leder till lägre risk för komplikationer på sikt, men det är 

också mycket viktigt för att barnet skall kunna koncentrera sig i skolan och orka med 

både skolarbete, kamratrelationer, sport och andra fritidsaktiviteter på lika villkor 
som friska barn. 

Med insulinbehandlingen försöker man efterlikna kroppens egen insulinproduktion. 

Det innebär att alla barn har måltidsinsulin när de äter, dvs. måste ta sprutor i skolan , 

oftast flera gånger dagligen. Blodsockret bör hos de flesta barn kontrolleras med 

"stick i fingret" flera gånger under dagen och värdena skrivas upp i en dagbok, 

tillsammans med annan aktuell information , för att föräldern skall förstå hur barnet 

mått under dagen. 

Akuta tillstånd som kan inträffa i förskolan/skolan: 

Om obalans uppstår mellan insprutat insulin, uppäten mat och fysisk aktivitet kan 

svängande blodsocker uppstå. Låga blodsocker måste behandlas omedelbart. Låga 

blodsocker, hypoglykemier eller "känningar" kan visa sig som darrighet, trötthet, 

irritabilitet, hunger, ilska eller blekhet, men kan vara svåra att se på ett litet barn. Om 

det låga värdet inte behandlas snabbt med tillförsel av något sött (druvsocker eller 

söt saft) kan farl iga situationer med omtöckning, förvirring, och i sällsynta fall , 

medvetslöshet med kramper uppstå. Om rutiner förändras, t.ex. vid utflykter, ökar 

risken för svängande blodsocker. Man måste då öka beredskapen för att kunna 

behandla hypoglykemier. Ett barn med lågt blodsocker får aldrig lämnas ensamt utan 

vuxenuppsikt, till situationen klarats upp. 

Egenvård: 

Injektioner, blodsockerkontroller, kostanpassning och akut behandl ing av låga 

blodsocker räknas som diabetesegenvård. Ansvaret för denna skall enligt Skolverket 

övergå till skolans personal när inte en förälder finns tillgänglig att ge behandlingen. 

Utbildning för personal: 

Föräldrarna är den främsta kunskapskällan om sitt barns diabetes och dess 

behandling. Vid Karolinska Universitetssjukhusets barndiabetesmottagningar i Solna 

och Huddinge anordnas regelbundet utbildning för förskole/skolpersonal i grupp. För 

barn med nydiagnostiserad diabetes, yngre barn, eller då ett barn startar 

insulinpumpbehandl ing , kan vid behov enskild undervisning om barnets behandling 

ges av diabetesteamet, ofta i samråd med skolsköterskan. 



Barnen med diabetes skall ha en medicinskt trygg och säker vistelse i förskolan/skola 

och på fritids , samt kunna delta på goda villkor i alla skolans aktiviteter. 

Litteratur: Diabetes i skolan , Svenska Diabetesförbundet (2007), PM från Skolverket 

2007. 

Förslag till planering när en elev med diabetes kommer till 
förskolan/skolan: 

· Föräldrarna tar kontakt med skolsköterskan eller ansvarig lärare. Denne kontaktar 

barnets diabetessköterska på sjukhuset, om möjlighet finns bokas tid för möte 

tillsammans med föräldrarna . Vid detta möte skall information till skolan om det 

enskilda barnets diabetes ges, behov av egenvård på skolan diskuteras och en 

praktisk planering göras. 

· En grupp av kontaktpersoner på förskolan/skola/fritids (2-3 stycken) skall utses, 

varav en alltid skall finnas i närheten av barnet. Dessa får utbildning i diabetes. 

· Kontaktpersoner och måltidspersonal bör gå på barndiabetesmottagningens 

utbildning om diabetes (anordnas 4-5 gånger/termin). Om möjlighet finns är det 

positivt att fler än kontaktpersonerna får gå denna halvdagsutbildning. 

· Kontaktpersonerna ansvarar för provtagning, injektioner, måltider, information och 

kontakt med föräldrar. 

· Barn 0-9 år behöver ofta extra resursstöd för dessa tidskrävande insatser. 

· Barn från 10 års ålder kräver fortfarande extra tillsyn och ett bra samarbete 

skolpersonal, föräldrar och behandlande personal är fortfarande nödvändigt! 

· Äldre elever behöver också en kontaktperson t.ex. om han/hon får "känning". De 

behöver också förståelse för skolfrånvaro vid besök till läkare, diabetessköterska och 

dietist. 

När du får ett barn med diabetes i din grupp bör du veta följande: 

· Barn i förskolan och under hela år 1-3 behöver hjälp med all praktisk egenvård, 

dvs. injektioner, blodprovstagning, tidpassning av mat och extra stöd vid idrott och 

utflykter. 

· Insulininjektioner bör övervakas noggrant också till äldre barn, även när de lärt sig 

att ge injektionerna själv. Möjlighet till påminnelser om provtagning , injektioner och 



stöd vid måltider måste finnas också i åk 4-6. Vissa barn behöver även i denna ålder 
praktisk hjälp med injektioner och provtagning. 

· Antalet dagliga blodprovskontroller bestäms i samråd med föräldrarna. 

· Behov av extra föräldrakontakt och extra möten är stort. Föräldrarna bör få 

nedskrivet varje dag hur dagen för barnet har varit, vad barnet ätit , om extra 

mellanmål behövts, tagna blodsockervärden och injektioner som givits (tid och 

mängd). Detta skrivs i kontaktbok el. på dator, efter överenskommelse med föräldrar. 

· ldrottslektioner bör förläggas när barnet nyligen ätit (1 :a-2:a lektionen efter frukost 
eller lunch) för att undvika hypoglykemier. 

· Vid utflykter måste alltid finnas minst två vuxna personer närvarande för att kunna 

behandla en ev. hypoglykemi (lågt blodsocker) och samtidigt ansvara för de övriga 

barnen. Den personal som tar med barnet på utflykt bär ansvar för att mellanmål, 

insulin, mätare och druvsocker packas ned. Mobiltelefon skall alltid finnas tillgänglig 
för personalen. 

· I närheten där barnet vistas bör finnas ett förråd av druvsocker och ev. söt dryck för 

behandling av hypoglykemi. 

· Skolmåltiderna bör vara sammansatta enligt Livsmedelsverkets riktlinjer för 

skolluncher och ev. anpassas ur diabetessynpunkt. Föräldrarna bör i början av 

terminen ha kontakt med skolmåltidspersonalen för anpassning av måltider. 

Luncherna bör ligga på så lika tid som möjligt under veckans dagar, även för äldre 
elever, för att insulinet ska kunna ställas in bra och barnet ska kunna må bra. 

· Glutenöverkänsl ighet är vanl igt hos barn med diabetes (ca 10% ). Diagnosen 

innebär strikt glutenfri kost livslångt och extra behov av tillsyn i samband med alla 

måltider. 

FUNGERANDE KOMMUNIKATION ÄR AVGÖRANDE 

FÖR OM FÖRÄLDRAR OCH BARN KÄNNER SIG TRYGGA BLIR DET EN BRA 

SKOLGÅNG 

Vi här i Sala fattade ett historiskt beslut som i 8 år nu har ko1nn1it att 
påverka all kom1nunal verksamhet in i 1ninsta detalj. Jag hänvisar 
till Komn1unsstyrelsens beslut 2012-11 -08 § 241: 

att Sala komniun har.följande värdegrund beträffande barn: "Sala 
kommun tar ett gemensamt ansvar för barn och unga, Sala kommun 
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sätter barnets bästa i främsta rummet, barnet ska komma till tals och 
få respekt i frågor som berör dem. " 

att Sala kommun har följande mål för att arbeta i enlighet med FN:s 
barnkonvention: "Barnkonventionen ska genomsyra all verksamhet 
och alla beslut i kommunen. " 

att varje styrelse och nämnd ska redovisa hur man uppmärksammar 
barnkonventionen vid beslut med tydlig påverkan på barn, genom 
barn checklista. 

Exempel på hur två andra kom1nuners annonser över 
personalrekrytering kan se ut i juli 2020: 

1 )I höst tar vi emot ett barn med diabetes och för stöd i den 
medicinska delen söker vi nu en person, gärna med 
undersköterske- och/eller barnskötarutbildning, som ska följa 
barnet under dagen. Tillsammans med övriga medarbetare ska 
du skapa goda förutsättningar för barnet att delta i ordinarie 
utbildning och undervisning. 
Din bakgrund 
För uppdraget krävs 
- dokumenterad erfarenhet och kompetens inom diabetes 
- mycket god svenska i tal och skrift 
- stresstålighet och förmåga att hantera stressade situationer 

2) 
Vi behöver en person som vill arbeta som personligt 
verksamhetsstöd till ett barn med diabetes typ 1. I arbetet ingår 
att säkerställa barnets insulinnivåer och planera matintag efter 
det. Du kommer att vara delaktig i den pedagogiska 
verksamheten och genomföra de arbetsuppgifter som normalt 
förekommer som barnskötare. Du kommer att ha en tät och 
nära dialog med barnets vårdnadshavare och ibland med 
sjukvården. I dessa kontakter är du engagerad, barnfokuserad 
och serviceinriktad. 
Du medverkar till att skapa en positiv och utvecklande 
arbetsmiljö, med en god balans av omsorg och lärande. Vi vill 
att du ser till att vardagen på förskolan fungerar väl och att 
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omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet organiseras så 
att barnets delaktighet och inflytande får utrymme. Du bidrar 
med din kunskap i planeringen av verksamheten utifrån barnets 
behov. 

Kvalifikationer 
Du har en vårdutbildning och erfarenhet av att arbeta med 
diabetes och med barn i förskola. Vi kommer lägga stor vikt vid 
personl iga egenskaper. 

Med anledning av ovanstående redogörelse ställer jag följande 
frågor: 

Hur ser Skolnämndens riktlinjer ut gällande diabetesvården i våra 
verksamheter? 

När upprättade Skolnämnden målnivåer och riktlinjer? 

Hur många barn har vi idag i Förskolan som är diagnostiserade 1ned 
Diabetes typ 1 och vilket är antalet personal arbetar med dem? 

Hur många barn har vi idag i Grundskolan smn är diagnostiserade 
med Diabetes typ 1 och vilket antal personal arbetar med dem? 

Har all personal rätt utbildning och kompetens för uppdragen? 

Vilken utbildning har våra anställda fått gå och i vems regi? 

Kan Skolnätnndens ordförande ge konkreta exempel på utfallet av 
tillän1pningen av hur Diabetesvården ser ut ino1n vårt 
ansvarson1råde? 

Vart redovisas att samverkansavtalet med Region Västn1anland san1t 
att tillätnpningen fullt ut foljs och anainn1as som det är tänkt? 

Hur 1nånga elever son1 tillhör 1nålgruppen har idag upprättade 
Egenvårdsplaner och hur många har det inte? 

För att undvika diskrin1inering och eftersträva likabehandling: 
K.01mner även dessa elever, inskrivna i Grundskolan kunna räkna 
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med att Skolnä1nnden från och n1ed nu och fra1ngent kom1ner att 

tillförsäkra dessa elever en trygg och säker skolgång? 

Hur säkerställer Skolnämnden att Diabetesbarn/elever i Förskola & 
Grundskola med Diabetes typ 1 får den hjälp, stöd och livsavgörande 
tillsyn som de behöver, under den tiden de vistas i våra verksamheter? 

Hur långt har vi kommit i arbetet med att låta Diabetessäkra säkra 
samtliga kon1munens förskolor/grundskolor? 

Är Skolnämndens ordförande medveten om att om vi brister i vår 
tillämpning så kan det innebära att barnet/eleven får men för livet? 

Det är av största intresse att låta återapportera om vart vi befinner oss 
och hur långt vi faktiskt har kommit i denna viktiga fråga. 

Louise Eriksson (SD) 
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Interpellation gällande Likvärdighetsprincipen 

Till Skolnämndens ordförande Bengt Larsson: 

Skolnämnden kan idag erbjuda 3 Förskolor för barn som är i behov av 
särskilda insatser samt barn som har funktionhinder. 

Det är Stacken, Dalhem samt Gärdesta. 

Med anledning av ovanstående redogörelse ställer jag följande frågor: 

Förkommer det Likvärdighetsprincip gällande dessa 3 enheter dvs 
har alla 3: 

• identiska budgetar 

• antal personal/barn 

V ad är det som avgör vilken av enheterna ban1en går på, är det 
folkbokföringsadress eller omvårdnadsbehov? 

Ökar möjligheterna/är det avgörande på vilken gatuadress barnet bor 
på för att tillförsäkras goda levnadsvillkor? 

Det finns barn i våra övriga Förskoleverksamheter sotn med god 
marginal "kvalar in" för en plats hos de 3 1nen s01n inte får det. Hur 
tillförsäkras deras 01nvårdnadsbehov utifrån 
Likvärdighetsprincipen? 

Är enheterna "nischade" dvs är barngn1pperna hon1ogena utifrån 
01nvårdnadsbehov? 

I vilka bokslut redovisas att lagen fullt ut följs och ana1n1nas som 
det var tänkt? 

Hur många kränkningsann1älningar har erbjudits, upprättats och 
lätm1ats in i de fall son1 insatser nekats dessa elever? 

I jämforbara kon11nuner är dessa elever bla beviljade Särskild 
skolskjuts för att kunna ta sig till och från förskolan. 
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Hur 1nånga elever son1 är inskrivna på Stacken, dalhe1n saint 
Gärdesta har sedan 2019-01 nekats Särskild skolskjuts? 

För att undvika dislain1inering och eftersträva likabehandling: 
Ko1nmer även dessa elever kunna räkna 1ned att Skolnänmden från 
och n1ed nu och fran1gent komn1er att tillförsäkra dessa elever en 
trygg och säker vistelse hos oss? 

Är tillgängligheten för saintliga av dessa elever fhllt ut tillgodosedd 
i san1tliga verksainheter? 

Några av dessa barn sitter i rullstol. Finnas det tillräckligt med 
parkeringsplatser för funktionshindrade inom dessa 3 verksamheter? 

Sverige har tillträtt Förenta Nationernas (FN) internationella 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Konventionen antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 
2006 och öppnades för undertecknande den 30 mars 2007. Den 
undertecknades då av 82 länder, däribland Sverige. 

Sverige har därutöver tillträtt ett fakultativt (frivilligt) protokoll till 
konventionen som innebär att den enskilde har möjlighet att klaga till 
om han eller hon anser att hans eller hennes rättigheter är kränkta. 

Den nya konventionen utgör en fortsättning på arbetet inom FN för att 
få till stånd internationella regler om funktionshindrade personers rätt 
till delaktighet och jämlikhet, ett arbete som 1993 resulterade i att 
FN:s generalförsamling antog standardregler om delaktighet och 
jätnlikhet för människor med funktionsnedsättning. 

Standardreglerna har haft stor betydelse som vägledande instrument 
när det gäller handikappolitiken i Sverige. Representanter för 
regeringen i Sverige och handikapprörelsen i Sverige har också varit 
aktiva i arbetet på den nya konventionen. Den nya konventionen 
tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, har till 
syfte att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att 
åtnjuta sina mänskliga rättigheter. 
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En genomgång av konventionens 50 artiklar och hur svensk 
lagstiftning och övriga förhållanden i Sverige förhåller sig till dessa. I 
promemorian dras slutsatsen " - att mycket återstår att göra i det 
handikappolitiska arbetet innan Sverige på alla punkter kan anses 
uppfylla de åtaganden och krav som konventionen innebär och att 
konventionen kommer att kunna utgöra ett viktigt måldokument i 
det fortsatta handikappolitiska arbetet i Sverige. Konventionen och 
protokollet är av större vikt och godkänndes av riksdagen enligt 10 
kap. 2 § regeringsformen. 

Flera av barnen tillhör LSS. 

LSS är sedan mitten av 90 talet en Rättighetslag vilket ska bla 
tillfdrsäkra att de barn & ungdo1nar so1n tillhör personkretsarna får 
leva ett liv på lika villkor sotn andra barn & ungdotnar i jä1nförbar 
ålder. 

Vi här i Sala fattade ett historiskt beslut son1 i 8 år nu har kom1nit att 
påverka all kommunal verksainhet in i minsta detalj. Jag hänvisar 
till Ko1nmunsstyrelsens beslut 2012-11-08 § 241: 

att Sala kommun har följande värdegrund beträffande barn: "Sala 
kommun tar ett gemensamt ansvar för barn och unga, Sala kommun 
sätter barnets bästa i främsta rummet, barnet ska komma till tals och 
få respekt i frågor som berör dem. " 

att Sala kommun har följande mål för att arbeta i enlighet med FN:s 
barnkonvention: "Barnkonventionen ska genomsyra all verksamhet 
och alla beslut i kommunen. " 

att varje styrelse och nämnd ska redovisa hur man uppmärksammar 
barnkonventionen vid beslut med tydlig påverkan på barn, genom 
barn checklista. 

Louise Eriksson (SD) 
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2017 i januari sände jag in en motion med Rubriken "Nu satsar vi på landsbygden" 

Motionen handlar om att arbeta fram ett lokalt landsbygdsprogram som snabbt skulle gå ut på 

remiss till olika aktörer för att få in deras synpunkter och därefter fatta ett slutgiltigt beslut om ett 

lokalt landsbygdsprogram. Syftet var och är fortfarande att Sala ska bli Sveriges bästa 

landsbygdskommun genom att skapa bra förutsättningar för att bo, verka och leva på landsbygden. 

Det är så vi skapar en levande kommun för alla! 

2018 i april behandlades min motion och hela kommunfullmäktige ställde sig bakom förslaget. 

Efter det har ingenting hänt politiskt vilket kan tyckas en smula märkligt då det är centerpartiet som 

sitter i styret i kommunen och har så gjort sedan motionen lämnades in. 

Utifrån ovan vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: 

Kommer vi att kunna ta del av ett landsbygdsprogram inom den närmaste tiden? 

Om nej, varför inte det? 

Om ja, varför har inte framtagandet av ett lokalt landsbygdsprogram prioriterats? 

Sala 2020-08-11 

Ulrika Spårebo (S) 

Oppositionsråd 



n

Haga till kommunfullrnäktlge i bala
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lskrivande stund äger Sala Pride 2020 rum, en hel vecka med olika evenemang för
att uppmärksamma HBTQ-personers situation i samhället.

För ett år sedan ställde jag en fråga till kommunstyrelsens ordförande, Anders
Wigelsbo, om han tyckte att Sala Missionsförsamling är en lämplig samarbetspartner
till Sala kommun, detta efter att sagda församling nekat föreningen Sala Pride att
hyra Missionskyrkan, en lokal som kommunen använder och finansierar som
kulturlokal, för en föreställning. Föreningen Sala Pride fick veta att detta berodde på
att föreställningen handlade om utlevd homosexualitet.

I september 2019 beslutade kommunstyrelsen att en handlingsplan skulle upprättas
tillsammans med Sala Missionsförsamling för att förhindra att de åter bryter mot sin
egen policy samt att ett öppet möte mellan berörda parter skulle arrangeras.
Handlingsplanen redovisades till kommunstyrelsen i november 2019. Enligt den
skulle församlingen revidera hyrespolicyn i syfte att motverka diskriminering, vilket
skulle redovisas till kommunstyrelsen i januari 2020. De skulle också genomföra
processmodellen för att märkas med Regnbågsnyckeln; styrelsen i december 2019
och resten av församlingen under mars 2020.

Enligt uppgift har Sala Missionsförsamling inte erhållit någon Regnbågsnyckel än och
någon reviderad hyrespolicy kan jag inte hitta.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Anders
Vlhgelsbo:

Anser du att Sala Missionsförsamling ansträngt sig tillräckligt för att råda bot på
debaclet som uppstod för att du fortfarande ska tycka att de - och i framtiden
eventuella andra liknande organisationer - är en lämplig samarbetspartner till Sala
kommun?

Sala 2020-08-25
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V'Johanna Ritvadotter (V)
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