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Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala Kommun efter att ha haft en del problem på tidigare ort. 
Jag är ganska ensam och inte särskilt självständig och behöver därför en del stöd av samhället. 
Det problem jag upplever med dessa stöd är att man går alltid efter regler och lagar, det går inte att 
forma stödåtgärder efter individens önskemål som det gick att göra på den tiden man gick skola. 

Skaffar jag god man skall denna person se till att min ekonomi mm sköts, detta skall ansökan om 
hos Domstol med hjälp av läkarutlåtande som en läkare skriver, men det är inte det jag behöver, 
jag behöver en mentor som stöttar mig och lär mig och ger mig förtroende till att bli självständig 
utan att det skall krävas utlåtanden mm. Ansöker jag om boendestöd så får jag hemtjänst p.g.a. att 
jag saknar psykisk diagnos och som egentligen inte får stötta i ekonomiska frågor, och som oftast 
bara koncentrerar sig på städning. 

Min nyblivna kontaktperson som hjälpt mig mycket har jag fått lite kritik för av kommunen ang 
att min kontaktperson ger mig kläder hon har liggandes, att hon hjälper mig med flytt och sådant, 
jag har jag fått förslag av handläggare att jag skall ha god man som ansöker om ekonomiskt stöd 
till inköp av mina kläder o.s. v. Men varför är det fel att min vän kontaktpersonen hjälper mig? 
Det ingår inte i uppdraget men här på landet ser vi mellan fingrarna 
och hjälper varann på ett annat sätt. 

I Sala Kommun verkar vi inte heller ha någon barn/vuxenhabilitering som brukar finnas med, 
dock har jag negativ erfarenhet av kuratorer mm som alltid ska skylla på sina regler, 
att dom inte får agera mentorer genom att stötta sina klienter, 
men en kurator skall väl stötta genom samtal och diskussion? 

Därför skulle jag vilja vara med och utveckla en ny stödfonn där jag som klient får träffa en 
handläggare eller motsvarande som fungerar lite som mentor för mig, en person som skall 
skapa sig en bild över mig och mitt liv genom samtal och som ska kunna gå in och stötta mig 
i t. ex. myndighetskontakter, hjälpa till med att få kontakt med det lokala föreningslivet, 
att hjälpa till att få struktur på livet, ekonomi och för att få en god miljö att leva i. 

Stödet skall vara enkelt att få genom kontakt med kommunen, och att stödet ska anpassas 
efter individens önskemål och samtal skall vara stöttande. Att stödet skall kunna ge goda råd 
men skall också ge förtroende till mer självständighet, därför är personkemin väldigt viktig, 
"mentorer" som man kan kalla det bör i det minsta möjliga motarbeta mig som individ och istället 
stötta till att få gå sin egen valda väg i livet. En mentor som kan hjälpa mig till ett bättre liv helt 
enkelt. 

Forneby Möklinta 26 oktober 2013 

Per Tjärnström 
Åsvägen 48C 
733 75 Möklinta 
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Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 

commentEmail@sala.se 
den 5 november 2013 12:44 
Kommun lnfo 

Ämne: Lämnad synpunkt via hemsidan för registrering (Ärendeld: b32b8327 -8061-4b39-
bca1-5e3dde511b7e) 

lämnad synpunkt via hemsidan för registrering 

Ärende Id 

Datum 

Ansvarig nämnd 

Typ av synpunkt 

A v ser verksamhet 

SYNPUNKT 
Hej! 

b32b8327-8061-4b39-bca1-5e3dde511 b7e 

2013-11-05 12:38 

Kommunstyrelsen 
Synpunkt/förslag 

Telefoni 

Jag skulle vilja lägga fram ett förslag om att skaffa VDSL på vårantele-station i Sala. 

SALA KOMMUN i Kommunstyrelsens förvaltning 
i 
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Detta får att ge möjlighet för stabilare intemet, får alla de hushåll som inte är an.slut.•1a till det kommunala 
stadsnätet(bredband), vilket är många. 

Med hur dagens samhälle utvecklas, då mycket av media, så som serier existerar mer och mer på interne!. 
Så krävs en starkare grund för att upprätthålla detta. 
Speciellt med de yngre generationerna. Det kommer dessutom bli mer, inte mindre. 

Med vänlig hälsning, 
Jimmy Kedert 

Återkoppling? 

Kontaktuppgifter 

Namn 

Postadress 

Telefon- och mobilnummer 

E-postadress 

Skickat till e-post 

Ja. Via brev. 

Jimmy Kedert 

Kålgårdsgatan 14,73331, Sala 

0704607035 

Jimmy-kedert@hotmail.com 

kommun.info@sala.se 
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CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka 
ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn 

Nu finns chansen även för kommuner, landsting och regioner att ta del av 
regeringens satsning Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till 
välfärdssektorn. 

Tekniksprånget är en satsning där näringsliv, regering, fackförbund och 
arbetsgivarorganisationer samarbetar för att bevara ingenjörstraditionen och 
stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Tekniksprånget ger avgångselever 
från gymnasieskolornas natur- och teknikprogram chansen att praktisera för att 
få en bättre bild av vad ingenjörsyrket kan innebära. 
Praktiken pågår i fyra månader med lön och antagning sker vår och höst. 

Hittills har satsningen mest fokuserat på det privata näringslivet och 
teknikintensiva företag. Men från och med hösten 2013 finns möjlighet även för 
kommuner, landsting och regioner att delta i praktiksatsningen. 
Välfärdssektorn känner- i likhet med andra arbetsgivare- av bristen på 
ingenjörer och naturvetare. Och prognoserna pekar på en fortsatt brist framöver. 

Att kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare av tradition inte heller 
förknippas med tekniska och naturvetenskapliga yrken, gör att vi riskerar att bli 
omsprungna när konkurrensen hårdnar ytterligare. Tekniksprånget är ett bra sätt 
att synliggöra kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare även för 
ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken. 

Tekniksprånget drivs av Ingenjörsvetenskapsakademien (IV A) och löper på fem 
år. Praktikprogrammet vänder sig till ungdomar som gått ut gymnasiets natur
eller teknikprogram och ännu inte fyllt 21 år. Avgångsstudenter med fullständiga 
betyg och behörighet till naturvetenskapliga utbildningar och 
ingenjörsutbildningar, kan söka. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förhandlar fram ett centralt avtal med 
berörda fackliga organisationer där praktikanternas anställningsvillkor fastställs, 
bland annat en lön på 13 500 kronor i månaden och rätten till en handledare. 
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Sala kommun behöver ta vara på alla möjligheter att erbjuda praktikplatser för 
ungdomar. Det är viktigt för att klara försörjningen av medarbetare framöver. En 
praktikplats kan också ha stor betydelse för den enskilda praktikanten som stöd i 
valet av utbildnings- och yrkesväg framöver. En praktikplats ger också värdefulla 
kontakter samt inte minst ett viktigt inslag i meritförteckningen. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten för Sala kommun att 
inför hösten 2014 ansluta sig till Tekniksprånget för att därigenom kunna erbjuda 
bra praktikplatser inom tekniska och naturvetenskapliga yrken och öka 
möjligheterna att rekrytera tekniker och naturvetare till vår kommun framöver. 

Sala den 5 november 2013 

Gustaf Eriksson (C) 



Motion om att börja arbeta med näringslivsfrågor 

Vi Moderater tror på ett Sala där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå 

till, ett Sola som låter alla komma till sin rätt. Vi tror på ett Sala som fortsätter 

framåt med en tydlig orbets!inje, som inte styrs till utanförskop och bidrags!inje. 

Frågan om jobben är för oss Moderater avgöronde för hur Sala kommer att 

utvecklas. Jobb är inte något som skapas av politiker utan jobb skapas av 

människor som tror och vågar ait arbeta för sina ideer. Der är därför viktigt att 

Sola erbjuder goda förutsättningar för företagande. 

Sola sko vara en kommun som genomsyras av entreprenörskap och företagsamhet. 

För att uppnå det krävs det en positiv attityd och tydligare samverkan mellan 

förvaltningar, förvaltningskontor och näringslivet. Idag har Företogscentrum rollen 

att vara kommunens länk med näringslivet. Företagscentrum fyller en viktig funktion 

men det räcker inte. Kommunens arbete med näringslivsfrågor måste bli tydligare 

och bredare. Det måste ske genom ett arbete där samtliga av kommunens 

förvaltningar och kontor är delaktiga och verksamma. 

Därför anser vi att Salo kommuns förvaltningar och kontor måste ha ett särskilt 

uppdrag att arbeta med näringslivsfrågor i syfte att kunna göra Sala till en 

kommun som fokuserar på jobben och näringslivet. 

Mot bokgrund av ovanstående yrkar vi att fullmäktige beslutar att 

Att uppdra till samtliga förvaltningar och kontor i Sala Kommun att börja arbeta 

med näringslivsfrågor. 
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Peter Molin 

·UvhJflt:>~ 
Michael PB J~fansson 

Tjänstgörande ersättare 


