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Låt fler inom Sala Kommun erbjudas Boendestöd 
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att försöka start om mitt liv och kämpar fortfarande för att få det bättre. 
Självklart är man ensam vilket man alltid varit, jag hade redan innan flytt 
ansökt om Boendestöd men fick Hemtjänst och orsaken var tror jag att 
jag saknar LSS - eller att jag saknar psyk. diagnos. Jag har tidigare haft 
boendestöd, alltid samma personer som kommer till mig vid bokade tider, 
alltid dom som ringer om tider behöver flyttas. Då jag hamnade i Sala fick 
Jag hemtjanst, det är flera olika personer som kommer till m1g, en gång i 
veckan, oftast var det någon schemaläggare som ringde om tider behövde 
flyttas o.s.v. Dessutom verkar jag idag ha 2 handläggare, inte bara en. 
Dock har jag avsagt detta stöd och nu blivit mer ensam eftersom det här 
stödet blev mer en börda än behov då man 
hela tiden måste lära känna nya personer. 

Därför tycker jag att Sala Kommun ska se över reglerna och göra det möjligt 
för oss unga som är i behov av stöd att få Boendestöd oavsett om vi går under 
LSS eller Sol, ett stöd med kvalitet då det är boendestödjarna som kommunicerar 
med mig som individ och att det alltid är samma person( er), oftast kanske bara 
1 eiier 2 personer från stödteamet man möter. På sa satt kan detta stöd leda tiil 
bättre självständighet och bättre mående vilket är det stora målet. 
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F örslagets Rubrik: 

Boende får de icke kreditvärdiga inom Sala Kommun 

Att vara skuldtyngd och sar~tidigt känna ett behov av att b:yta 
boende är inte en bra kombination, lallafall inte om man vill hyra 
bostad av de kommunala oftast större hyresvärdarna. Då är det 
enbart de privata hyresvärdarna som kan tänkas erbjuda bostad. 

Därför tycker jag att Sala Kommun skaillätta på dessa regler 
och därmed kunna låta oss med sämre kreditvärdighet kunna 
erbjudas lägenhet även hos Sala Bostäder. 
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CENTERPARTIET 

Motion till kornmunfullmäktige i Sala kornmun 

Skydd för omsorgstagares pengar! 

Aktbliaga 

Denna motion skriver jag för att vara proaktiv. Såvittjag vet fungerar kontanter fortfarande men 
inom en mycket snar framtid kornmer kornmunens omsorgspersonal ställas inför problemet att hantera 
omsorgstagarnas personliga betallkreditkort på ett liknande sätt som man idag hanterar 
omsorgstagarnas kontanter. 

Bakgrund 
Som vi alla vet arbetar samtliga banker hårt för att få bort kontantanvändandet i vårt samhälle med 
mer eller mindre seriösa argnment. Detta medför en del praktiska och formella problem om 
kornmunens omsorgspersonal skall använda en omsorgstagares betallkreditkort, då det är personligt. 

Om omsorgstagaren uppger sin personliga kod bryter vederbörande mot bankens tydliga instruktion 
att koden är personlig och får inte uppges för någon annan person. Skulle betallkreditkortet senare 
missbrukas med hjälp av koden tar banken inget ansvar. 
Detta innebär att kommunen bör tar över det ansvar omsorgstagaren normalt har vad det gäller 
eventuellt missbruk i samband med att omsorgspersonal får tillgång till en omsorgstagares personliga 
kod. 

Skillnaden mellan kontanter och betallkreditkort är mycket större än man vid första anblicken kan tro. 
Kontanter har ingen koppling till en person, det har ett betallkreditkort. 
Ger man ifrån sig en summa kontanter är det definierat. Ger man ifrån sig en personlig kod är det ett 
förtroende för all framtid, för odefinierat mycket pengar. 

Om det senare skulle försvinna pengar och den personliga koden har använts, står omsorgstagaren 
som förloraren. Banken anser att uttaget är korrekt då den personliga koden använts. 
Sedan är det ointressant vem det verkligen var som tog pengarna, bara det faktum att den personliga 
koden har givits till omsorgspersonalen räcker för banken att frånsäga sig ansvaret. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kornmunstyrelsen 

att ta fram ett regelverk för bur betallkreditkort skall hanteras för kornmunens omsorgstagare för att 
minska de problem som kan uppstå för såväl kommunens omsorgspersonal som omsorgstagare i och 
med att man framöver ska hantera omsorgstagares personliga betallkreditkort på ett liknande sätt som 
man idag hanterar omsorgtagarnas kontanter. 

Sala den 29 december 2013 



CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Skapa ett Salas turistkort "Silverkortet"! 

Bakgrund 

SAlAKOM 
Kommunstvrelsens 

Ink. 2014 ·01- 1 4 

I många större städer finns det så kallade turistkort som innebär att man för en fast summa kan åka 
kollektivt och turista i staden under en viss tid l, 2 ... 7 dagar. 
Jag vill att Sala kommun skapar ett liknade kort för Sala kommuns kollektivtrafik. 

Överfört till Salas kollektivtrafik skulle detta innebära att man som turist/besökare i Salaskulle kunna 
lösa ett kort för all kollektivtrafik i Sala kommun. 
-YLs bussar, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 569, 869 (461 ?) 
- ULs buss 848 till !sätra. 
- Silverlinjen 
- Bussen från järnvägsstationen till gruvan. 
Jag kan ha missat någon, men iden är att all kollektivtrafik inom kommunen skall vara med. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen 

att utreda möjligheten att införa ett turistkort för Sala kommuns kollektivtrafik så att man som 
besökare kan lösa ett kort för en fast summa och åka kollektivt och turista i hela kommunen under en 
viss begränsad tid. 

Sala den 29 december 2013 

vii!~ c~ 
Mårten Ohrström (C) 



Motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun 

Det är viktigt att företag i Sala upplever att kvaliteten på kommunens tjänster är 
bra och att de får den service, försiåeise och det bemötande som förväntas. Det är 
företagets behov och intresse som ska stå i centrum. Olika tjänster tar olika tid att 
utföra och det är också så att i många fall ställer lagstiftningen särskilda krav på 
hantering av ärenden. Kommunen måste ständigt arbeta med att Förbättra servicen 
och mottagandet av befintliga och nya företag som kommer i kontakt med 
kommunen. Ett sätt att tydliggöra vad företaget kan förvänta sig av den service och 
kvalitet som kommunen faktiskt levererar, är att införa tjänste- och servicegarantier 
i den kommunala veiksamheten. En servicegoionti är ett löfte om innehån och 
kvalitet på den service som du kan förvänta dig. Självklart kan också 
tjänstegarantierna utvecklas tillsammans med andra företag. Det finns idag flera 
kommuner ex. Nyköping, Örebro, Eskilstuna, Norrköping, Luleå och Tyresö som 
arbetar med tjänstegarantier e!!er motsvarande kvc!itetsgarantier. 

Exempel på tjänstegarantier kan vara: bekräftelse att ansökan kommit in, hur lång 
handläggningstiden är (t ex bygglov l, möjlighet att få kontakt med kommunens 
verksomheter under arbetsdagar, blir kontaktad inom l arbetsdag om den du 
söker, inte är på plats, bara ska behöva ringa ett samtal för att komma i kontakt 
med rätt person 

En utvärdering av tjänstegarantierna behöver också kontinuerligt göras med 
avseende på deras nivå av företagsvänlighet och service mot företagare. På detta 
sätt kan tjönstegarantiema utvecklas och kommunens service förbättras. 

Effektiv behandling av ärenden kan gälla alltifrån handläggningstiden för enklare 
bygglov till svar på förfrågningar som företagaren kan behöva ett snabbt besked 
kring. Tydliga mål, med löfte om att tillståndsärenden ska hanteras skyndsamt eller 
inom viss tid, gör kommunens ansvar gentemot företagen tydligt och visar på en 
vilja til! service och dialog. 

Yrkande 

att det införs en service- och tjänstegaranti i Sala kommun. 
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Peter Molin 
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CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Giftfri vardag kräver handling! 

De senaste åren har larmrapporterna om farliga ämnen i kläder, mat och 
kosmetika duggat tätt. Många som försöker undvika farliga ämnen, för sina barn 
eller för egen del, vet att det inte är lätt. 

Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga 
kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadliga för vår hälsa och vår 
n1iljö. Ett exempel är hoimonstärande ämnen som kan återfinnas i såväl 
schampo som tandkräm, och som kan leda till försämrad spermiekvalitet och 
större risk för folksjukdomar som diabetes och bröstcancer. Det här är helt 
ohållbart. Centerpartiet vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss själva 
och våra barn. Vi arbetar för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen och stärka 
utvecklingen av giftfria alternativ. 

Farliga ämnen finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i 
kläderna vi har på oss, i elektroniken vi ständigt är nära, i möblerna vi vilar i, i 
maten vi äter, i vattnet vi dricker, i golvmattor som vi går på eller i leksaker som 
våra barn leker med. Endast för en bråkdel av kemikalierna finns ful!god 
information om deras påverkan på hälsa och miljö. l normalfallet testas ämnena 
dessutom ett och ett och inte utifrån att de flesta av oss utsätts för en cocktail av 
olika ämnen varje dag. 

Som förälder och konsument kan man inte vara expert själv. Man måste kunna 
räkna med att det vi köper inte är farligt och att den miljö som våra barn vistas i 
inte är hälsovådlig. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta 

Att uppdra till kommunstyrelsen 

att ta fram en åtgärdsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola för att 
- inventera eventuell förekomst av produkter och material som innehåller 
miljögifter samt 
-ersätta giftiga material med giftfritt material samt 

att använda krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling. 



Sala den 16 december 2013 
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CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Satsa på yrkesintroduktion för ungdomar! 

Många ungdomar möter svårigheter vid sin etablering på arbetsmarknaden. Det kan 
handla om brister i utbildningssystemet, om svag koppling mellan skola och arbetsliv 

samt om höga kostnader för arbetsgivare att anställa unga med svårbedömd 

produktivitet. Detta samtidigt som vi inom kommunerna står inför stora 

pensionsavgångar och behov av utbildad, erfaren personal. 

En satsning har därför gjorts från regeringens sida på Yrkesintroduktion för ungdomar. 

Bedömningen är att yrkesintroduktionsavtdlen skd kunna bidra till att underlätta ungas 
övergång från skola till arbetsliv, högre produktivitet genom utbildning/handledning 

samt att bidra till arbetsgivarnas långsiktiga kompetensförsörjning. 

Yrkesintroduktionsavtalen innebär i korthet; 

-vänder sig till ungdomar 15- 24 år som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som är 

arbetslösa 
- nyanställning på minst 6 månader 
-stöd till arbetsgivaren utgår så länge anställningen varar, dock längst 12 månader 

-anställningen ska innefatta minst 15% utbildning/handledning och lönen ska motsvara 

minst 75% av lägsta lön. 

Från statens sida utgår ett stöd som riktas till den enskilde arbetsgivaren dels i form av 
en lönesubvention motsvarande en ordinarie arbetsgivaravgift (31,42%) och dels 

ekonomiskt stöd motsvarande 2 500 kr för handledning per anställd och månad. 

Centralt lönekollektivavtal vid sidan av HÖK har träffats mellan Sveriges Kommuner och 

Landsting j Arbetsgivarförbundet Pacta och Svenska Kommunalarbetarförbundet- BAL 

13 och BUI13. Dessa ska följas upp med lokala kollektivavtal. 

Yrkesintroduktion för ungdomar ger ungdomar en möjlighet på arbetsmarknaden 

samtidigt som det skapar bättre möjligheter för kommunens kompetensförsörjning 

framöver. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar att 

uppdra till kommunstyrelsen 

Att ta vara på möjligheten att använda Yrkesintroduktionsavtal för ungdomar för att 
förbättra ungdomars möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och även skapa 

bättre förutsättningar för Sala kommun att klara kompetensförsörjningen framöver. 

Ca ro la Gunnarsson (C ) 
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