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Kallelse till sammanträde 
Organ 

Plats 

Tid 

Kommunfullmäktige 

Ekebyskolans aula 

Måndagen den 24 november 2014, kl19.00 

l Val av protokolljusterare 

2 Anmälningsärenden 

3 Avsägelser 

4 Svar på medborgarförslag från Gunnar Eriksson om sänkt hastighet på väg 800 
(KH 72) 

5 Svar på medborgarförslag från Per Nyström om grön tillväxtplan (KH 73) 

6 Ny förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund; korrigering 
(KH 74) 

7 Svar på motion från Peter Molin (M) m fl om integration och arbete (KH 75) 

8 Svar på motion från Mårten Öhrström (C) m fl om skydd för omsorgstagares 
pengar (KH 76) 

9 Svar på motion från Andreas Weiborn (M) om bidrag till sociala aktörer inom 
civilsamhället (KH 77) 

lO Svar på motion från Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) om 
parkeringsplatser för husvagnar och husbilar (KH 78) 

11 Svar på motion från Andreas Weiborn (M) om busslinje till Enköping (KH 79) 

12 Svar på motion från Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) om 
distributionscentral för varor till kommunens tillagningskök (KH 80) 

13 Svar på motion från Carola Gunnarsson (C) m fl om omsorg och trygghet för 
äldre i Sala kommun (KH 81) 

14 Svar på motion från Monica Fahrman (FP) om att sätta upp trafikspeglar 
alternativt införa väjningsplikt mot Kungsgatan i Sala (KH 82) 

15 Svar på motion från Amanda Lindblad (S) om sparkspår (KH 83) 

16 Svar på motion från Andreas Weiborn (M) om omvårdnadslyft i Sala kommun 
(KH 84) 

17 Svar på motion från Andreas Weiborn (M) om kost· och livsmedelsplan för Sala 
kommun (KH 85) 

18 Svar på motion från Monica Fahrman (MP) om att införa meditation/ 
mindfulness till elever (KH 86) 
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Kommunfullmäktige 

19 Svar på motion från Erik Åberg (MP) om lokalt slakteri (KH 87) 

20 Svar på motion från Carola Gunnarsson (C) om kött från grisar med knorr och 
utan antibiotika i kroppen (KH 88) 

21 Svar på motion från Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) om boende 
för äldre med missbruk i Sala kommun (KH 89) 

22 Svar på interpellation från Beatrice Björkskog (Fl) angående Sala kommuns 
undertecknande av CEMR-deklarationen 

23 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2015 

24 Val av nämndemän för år 2015 samt ev kompletteringsval 

25 Inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag 

Sammanträdet sänds på Sala kommuns hemsida www.sala.se. 

Sala den 13 november 2014 

tJ:~Jef#J&~~-
Elisabet Pettersson (C) 
Ordförande Virve Svedlund 

sekreterare 

212) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 215 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Medborgarförslag om sänkt hastighet på väg 800 

INLEDNING 

~CF: s 
,_,ANDLI~--JC: 

Dnr 2014/513 

Gunnar Eriksson inkom den14mars 2014 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår att hastigheten sänkts till 50 kilometer i timmen på väg 800 
från rondellen vid !CA Kvantum till avfarten mot Fagersta, och att ett övergångs
ställe byggs norr om rodellen vid ICA Kvantum. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/213/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2014/213/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2014/213/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 223 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

29 {36) 
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SALA 
KOMMUN 

l (l) 
2014~10~14 

DIARlEN R: 2014/513 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Ink. 2014 -10- t 5 
Dfar!enr 
~-oJ 

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på väg 800 

Gunnar Eriksson inkom den14mars 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att hastigheten sänkts till 50 kilometer i timmen på väg 
800 från rondellen vid !CA Kvantum till avfarten mot Fagersta, och att ett 
övergångsställe byggs norr om rodellen vid !CA Kvantum. 

Förslagsställaren skriver att om hastigheten sänks så skulle boende på jakobsdal få 
en tystare miljö. Det finns en mycket använd busshållplats varifrån det åker mycket 
ungdomar längs denna väg. 

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen. 

Det finns ett fåtal genomfartsgator med syfte att snabbt nå de centrala delarna av 
Sala stad. Hastigheten måste vara motiverande för den väg där 
hastighetsbegränsningen gäller, annars riskerar efterlevnaden att påverkas i negativ 
riktning. 

Bullerdämpande plank finns uppsatt mot bostadsområdet och busshållplatsen ligger 
utanför vägområdet 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

~8lora Torget 1 Per-Olov Rapp 
W'älmirl0ö~'Mse6 CKbmmunstyrelsens ordförande 
Bmll:M4-188 50 per-olov.rapp@sala.se 
l!'da-tMi.tialefo@sala.se Direkt: 0224-74 71 00 
www.sala.se 



riila~a KS 2014/213/2 

fmSALA 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
)enny)ulin 

SKRIVELSE 

Angående hastighetssänkning på väg 800, Sala kommun. 

Tekniska kontoret har tagit del av dina synpunkter angående önskad 
hastighetssänkning på väg 800 mellan cirkulationsplatsen vid !ca kvantum till 
avfarten mot Fagersta, väg 801. 

Skäler. du anger till hastighetssänkningen är bland annat att boende på jakobsdal 
ska få en tystare miljö och att en väl använd busshållplats med busande ungdomar 
finns längs denna väg. 

Det finns idag ett fåtal genomfartsgator med syfte att snabbt nå de centrala delarna 
av Sala stad. Hastigheten måste vara motiverande för den väg där begränsningen 
gäller, annars riskerar efterlevnaden av reglerna att påverkas i negativ riktning. 

1(1) 
2014-05-05 

DIARlEN R: 2014/513 
SKRIVELSE 

Bullerdämpande plank finns uppsatt mot bostadsområdet och busshållplatsen Ilgger 
utanför vägområdet 

Av dessa skäl kommer Sala kommun inte att sänka hastigheten på önskad 
vägsträcka. 

Med vänlig hälsning 

)enny )u lin, 
Trafikingenjör 
Sala kommun 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens fö!YaHnlng 
80)( 304 

733 25 sala 

Besöksad(e$~: Radhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 022,H4 70 00 
fa~: Ol24-188 50 
teknls!o:a@sa!ase 
www.sala.st' 

JennyJulln 
Trafikingenjör 

Tekn:ska kontoret 
je n ny .jutin@sala.se 



Bilaga KS 2014/213/3 

Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Virve Svedlund 
den 14mars 2014 10:23 
Sofia Nilsson 

Ämne: VB: Formulärdata från "Service- Skicka meddelande" (Sala kommun) 

Från: kommun.info~!a.se [mailto;Js._q_mmunJnfQ@sala.se] 
Skickat: den 6 mars 2014 14:46 
Till: Virve Svedlund 
Ämne: Formulärdata frän "Service- Skicka meddelande" (Sala kommun) 

Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Myntgatan 15 

E-post ( email) 
VY~l!l}llar@g_mail.com 

Namn (förnamn och efternamn) (name) 
Gwmar Eriksson 

Vill du att vi kontaktar dig? (opinion_feedback) 
J a. Via e-post. 

Beskriv här kort vad du vill framföra (opinion_text) 

SAlA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- l 4 
Diarien!20})f /!:::> rs JAktbilaga J 
Dpb: . 1 

hastighetssänkning till 50 Km l Timme, FRÅN rondellen !ca kvantum till avfart mot fagersta , finns inte en 
enda nackdel att inte sänka, BL,A så rar vi boende på jakobsdal tystare, får om dom "säg" kör 70 efter en 
begränsning till 50 , så är vi bra mycket nöjdare , i dag som det är 70 så kör många 90 km , å även sala 
bostäders gavlar tar inte höga ljud, dessutom finns det en mycket a_nvänd busshållplats , där ungdom busar 
retas med varann , å rätt vad det är så är olyckan framme PS dessutom borde de göras ett övergångsställe 
norr om !ca kv<L'l.tum rondellen, DÅ skulle mina barn-barn bara behöva gå över en gata (nu blir det 4 gator) 
gäller givetvis alla som bor,bryggeri mm väster om sala ! ! ! 

Telefon/mobil (phone) 
0706724100 

Länk till sida 
Medborgarfår§ll!g 

l 



l SALA 
KOMMUN 

§ 216 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN KF:s 

30 (36) 

Sammanträdesdatum >'R 7'3 2014 
2014-11-11 

Dnr 2014/743 

Medborgarförslag om grön tillväxtplan 

INLEDNING 
Per Nyström inkom den 16 maj 2014 med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren föreslår att det tas fram en grön tillväxtplan. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/214/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2014/214/2, yttrande från Företagarcentrum 
Bilaga KS 2014/214/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 224 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att en grön tillväxtplan införlivas i framtagande av näringslivsprogram 
2015- 2018 för Sala kommun, samt 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att en grön tillväxtplan införlivas i framtagande av näringslivsprogram 
2015- 2018 för Sala kommun, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 



KOMMUNSTYRELSEN 

20li+/214/l 1(2) 
2014~10-15 

DIARIENR: 2014/743 

Per-Olov Rapp 
Kom~~~~r~s~~MU~ing 

Svar på medborgarförslag om grön tillväxtplan 

Per Nyström inkom den 16 maj 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att det tas fram en grön tillväxtplan. 

Ink. 2014 -10- l 5 
OJarten~/Y/7~-~,. jAktbilag~ 
Dpb: 

Förslagsställaren skriver att Sala kommun bör satsa på utveckling av ladsbygden 
och därför föreslås en grön tillväxtplan tas fram. Planen bör innehålla 

• landsbygdsboende 

• service och infrastruktur 

• hur åkermark ska hanteras för att säkerställa kommande generationers 
behov av livsmedel och energi 

• säkerställande av tätortsnära verksamhet för de gröna näringarna 

• kretsloppsperspektiv på olika verksamheter inkluderande vatten och avlopp 

• tillsyner som berör de gröna näringarna 

• energiperspektivet 

Företagarcentrum har yttrat sig över medborgarförslaget 

Sala kommun har en stor landsbygd och förhållandet invånarmässigt och 
företagarmässigt är cirka 50/50 mellan stad och landsbygd. Det är viktigt att måna 
om de företag som finns på landsbygden inom alla tänkbara branscher. 

Inom det näringslivsprogram för Sala kommun som håller på att jobbas fram finns 
ett antal fokusområden och riktar sig till nya respektive befintliga företagare i 
staden och på landsbygden. 

I framtagande av näringsprogram med planer ska självklart den gröna aspekten 
finnas med. Företagarcentrum föreslår att de under hösten jobbar tillsammans med 
LRF-kommungrupp, övriga eventuella organisationer och kommunens förvaltningar 
i arbetet med det nya näringslivsprogrammet För de gröna näringarna är det viktigt 
att fokusera på områden såsom livsmedelsförädling och produktion. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun,info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att en grön tillväxtplan införlivas i framtagande av näringslivsprogram 2015-2018 
för Sala kommun 

att medborgarförslaget därmed anses är besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
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bilaga KS 214/2 

FÖRETAGARCENTRUM 
2014-06-18 

;20!4 

Svar på Medborgarförslag om grön tillväxtplan i kommunen 

Företagarcentrum anser följande: 

Inom det näringslivsprogram som håller på att jobbas fram finns ett antal fokusområden och är 

skrivet för att inkludera nya resp befintliga företagare i staden och på landsbygden. 

Vad gäller grön tillväxtplan anser vi att i framtagandet av näringslivsprogram med planer ska 

självklart inkludera den gröna aspekten. Vi föreslår att under hösten jobba tillsammans med LRF

kommungrupp och övriga ev organisationer i denna fråga ihop med övriga berörda förvaltningar. 

Vi ser också att FtgC svarar på medborgarförslaget utifrån sin roll men grön tillväxtplan berör flera 

förvaltningar varför också dessa ska/bör yttra sig i ärendet. 

FtgC anser att för de gröna näringarna är viktigt att se områden såsom livsmedelsförädling och 

produktion. Förnybar energi och klimatåtgärder. Lokalsamhället/lokal ekonomi samt infrastruktur. 

Sala kommun har en stor landsbygd. Förhållandet invånarmässigt och även företagsmässigt är 

ungefär 50/50 inom kommunen mellan stad och landsbygd. 

Det är viktigt att vi värnar om de företag som finns på landsbygden inom alla tänkbara branscher. 



Bilaga KS 2014/214/3 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 sala 

2014-01-22 

BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -05- 1 6 
Dlarienr;.(.O j t+ 1-:f 2J-'?, !Aktbilaga f 
Dpb: f 

Medborgarför::t:: ltj'J ~ ZCJ Il:_ -----------------------------------------------------
Namn• ~g;;;~:~~~:(!lf;f_i~d;;~-------:-------------------------------------------------------

Gatuadress; _/L:_if_'['!_c__?-__ · .. l:t.t:.L _____ _.!!) {z-----------------------------------------------· 
"'-;r;;>~y /«'" J/..::"-. .{ ·~ ./1,~ ...cJ~O Postnummer. ort• _(_ ___ -;!_"'-. ___ t;>_ _______________ r::__t::t_)_n:;:_t:__ __ t_:_q ___ a_..._ __________________________________ _ 

Telefon• __ f22fZ __ ~--5~~~_!__$.:L.c:L"C. _______________________________________________ _ 

, Förslagets rubrik: 

~--;--c~c-::-::::::c=:-:===:-~- --------------------------------------------------~-~----, 

l Beskriv och motivera ditt förslag: 

l J j • ', 0.9 c 1cJce 

h t) dJ J, c; 9 'l: 1\ 

f l/ecJ:0>,'J ""u 
r 'j/'Ol> t,J/v4:rl;d::r/l 1 

g f'''"-0"1 kon,rn f'rl, 

l {)fl e Act! IM! d,, /etJ) d S bye; d f b .S['1' t•cll lrl ff?v.!-1~4_/t;r~ 
ih<l.!r Skct !lfttcrMO-rkf!\ httrdfi'C\) (c~r -kct'da/!cvldc;_ u{/ 

11/!C,!)cle 1ellcrrc,J!ont5 h&ftov cw ;/ MC: 1 

Sa/cer:;;-f,;;:;( c;rl,J,. c;. v ~falor/J'!'lc~f'z~ A r de c;ri.;zez 
l fl c{: r 1 "'}'Yr . kr e Is lo ~:;p:; p e ros f!Ph_l, v pJ:. __ td/kq l/cr-A!c~1/,e)c-'" 
1 "' }'::' , t:<V\de V A 1:)/; /t t:, t;// ~'ftl 5vr,., b(:!ror ~ar'~"'//J?j 

2 

!

Mil) . . ve,.·/uu1 flo1. :.~el"jt ;:wr:;;;to.Jff-,l/c.f1 t/crd u·l~'):,,,_il>lvJ?e, 
/>1,-,d Je ffc; 5o ;,c, <i v, If ;<i' eJ! 
'tal) '6'17 <'tH t'f""'"!J?i5t1 n'J'/t'r <'11 '7_n}n f, · L'it-

Jag god~änner att Sala kommun la~rar och behandlar de personupp~ifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (l 98:204), 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hems1da. 

SALAKOMMUN 
Kommunfullmiiktige 
Box 304 
733 25 Sa!a 

·1) . / .J --
Underskrift• -~,Z_~ _______ J'L:jjL/'7::!2.~::=:.-----------------------------------------

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.sved!und @sala.se 
Direkt: 0224-74 7011 
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M sALA 
~KOMMUN 

§ 196 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/731 

Ny förbundsordning för Norra Västmanlands Samordnings
förbund; korrigering 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige har 2014-06-18, § 100, fattat beslut om ny förbundsordning 
för Norra Västmanlands Samordningsförbund. Därefter har samordningsförbundet 
meddelat att förbundsordningen behöver korrigeras, då det blivit felskrivningar i 
förslaget. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/119/2, förslag förbundsordning 
Bilaga KS 2014/119/3, skrivelse från Norra Västmanlands Samordningsförbund 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 205 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att§ 15 Revision i förbundsordningen får ändrad lydelse enligt följande 
" ... Mandattiden för revisorerna är densamma som för styrelsens ledamöter ... ", 
att Sala kommun ansluter sig till den skrivning i förbundsordningen när det gäller 
§ 19 Tvister, nämligen "Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, 
om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras vid allmän domstol i Sve
rige"/ 
iill, som en följd av ovanstående ändringar, upphäva kommunfullmäktiges beslut 
2014-06-18, § 100, samt 
att med ovanstående ändringar, godkänna Förbundsordning för Norra Västman
lands Samordningsförbund. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att§ 15 Revision i förbundsordningen får ändrad lydelse enligt följande 
" ... Mandattiden för revisorerna är densamma som för styrelsens ledamöter ... ", 

att Sala kommun ansluter sig till den skrivning i förbundsordningen när det gäller 
§ 19 Tvister, nämligen "Tvist mellan förbundet och en eller flera medlem-mar ska, 
om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras vid allmän domstol i Sve
rige11, 

iill, som en följd av ovanstående ändringar, upphäva kommunfullmäktiges beslut 
2014-06-18, § 100, samt 

att med ovanstående ändringar, godkänna Förbundsordning för Norra Västman
lands Samordningsförbund. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdrags~~(L 

"----·· 

lO (36) 



Bilaga KS 2014/119/3 

Till ägarna av 
Norra Västmanlands samordningsförbund 

Norra Västmanlands 

SAMORDNINGSFÖRBUND 
-~ALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning Fagersta l 03 10 2014 

f nk. 20!4 -10- 0 3 

"" "" , u j ,1 _1 . Aktbilaga Dlarienr l' .. 
dvo•/-< j l.)/ g 

Korrigering av § 15 i förslag till ny förbundsordning i_nför 2015-01-01 

Norra Västmanlands samordningsförbund har under våren 2014 förberett för en ny 
förbundsordning från och med 2015-01-01. Vid samrådet med ägarna den 8 april 
2014 i Hallstahammar presenterades förslaget till ny förbundsordning, och samrådet 
rekommenderade parterna att den nya förbundsordningen ska gälla från och med 
2015-01-01. 

Det har nu, via Landstinget, uppdagats att det har blivit en felskrivning i §15 
avseende revisorernas mandatperiod. Korrekt skrivning ska vara såsom i nu gällande 
förbundsordning, dvs att mandattiden för revisorerna är densamma som för 
styrelsens ledamöter. 

Några av ägarna har redan hunnit godkänna förbundsordningen (med den felaktigt 
formulerade §15), medan övriga ännu inte har hunnit godkänna den. 
För er som redan har godkänt förbundsordningen, ber vi er att ta upp korrigeringen till 
beslut om godkännande. 
För er som ännu inte har godkänt förbundsordningen, ber vi er att beakta 
korrigeringen inför beslut om godkännande. 

Förslag till beslut: 
att § 15 " ... Mandattiden för revisorerna är fyra år räknat från den 1 april året efter det 

att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum ... " 
ändras till " ... Mandattiden för revisorerna är densamma som för styrelsens 
ledamöter ... " 

På styrelsens uppdrag 

Ann Akerlund 
Samordnare 

Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Tel: 0736-498 499 www.samordningnv.se 



2014-10-06 

Hemställan om ändring av kommunfullmäktiges beslut 2014-06-18, KF §100 
angående ny förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund. 

Förslaget från styrelsen i Norra Västmanlands Samordningsförbund till ny 
förbundsordning behandlades på Kommunfullmäktige den 18 juni 2014. 

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med Kommunstyrelsens förslag 

ill! § 19 Tvister i förbundsordningen får ändrad lydelse enligt följande: Tvist mellan 
förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig 
överenskommelse, avgörasgenom skiljeförfarande enligt lagen {1999:16) om 
skiljeförfarande, samt 

;ill. med ovanstående ändring av§ 19, anta förbundsordning för Norra 
Västmanlands Samordningsförbund, Bilaga KS 2014/119/2 

På styrelsemöte med Norra Västmanlands Samordningsförbund den 18 september 
2014 uppmärksammades att Sala kommun som enda medlem i förbundet hade gjort 
denna justering i§ 19 Tvister. Samordningsförbundets motivering till den 
föreslagna skrivningen i denna paragraf är att det är mindre kostsamt med en 
process i allmän domstol än med ett skiljedomsförfarande. Det är också en 
rekommendation från samverkande parter på nationell nivå. 

Med det ovan anförda hemställer undertecknad att Sala kommun ansluter till den 
skrivning som återfinns i förslaget från Norra Västmanlands Samordningsförbund 
när det gäller § 19 Tvister, nämligen "Tvist mellan förbundet och en eller flera 
medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras vid allmän 
domstol i Sverige." 

På styrelsen i Norra Västmanlands Samordningsförbunds uppdrag 

Karin Karlsson 

styrelseledamot 
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Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att 
gälla from den 1 januari 2015 

Antagen av landstingsfullmäktige (LF) i Landstinget Västmanland, 2014-xx-xx, 
kommunfullmäktige (KF) i Fagersta 2014-xx-xx, kommunfullmäktige (KF) i 
Norberg 2014-xx-xx, kommunfullmäktige (KF) i skinnskatteberg 2014-xx-xx, 
kommunfullmäktige (KF) i Sala 2014-xx-xx, kommunfullmäktige (KF) i 
Hallstahammar 2014-xx-xx, kommunfullmäktige (KF) i Surahammar 2014-xx-xx 
samt beslut i Försäkringskassan 2014-xx-xx och i Arbetsförmedlingen 2014-xx-xx. 

§ l Samordningsförbundet bildande 

Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser SFS 2003:121 O. 

Samordningsförbundet startade sin verksamhet den l september 2005 och 
utökade sitt geografiska område den l november 20 I O. (???) , 

Förbundets bildande förutsätter att medlemmamas respektive fullmäktige 
och styrelser har antagit förbundsordningen och anvisat medel för 
verksamheten. 

§ 2 Förbundets namn 

Förbundets namn är Norra Västmar1lands Samordningsförbund. 

§ 3 Förbundets säte 

Förbundet har sitt säte i Fagersta. 

§ 4 Förbundets medlemmar 

Förbundets medlemmar är Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, 
Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars 
kommun, Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 

§ 5 Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller 
förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra 
ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning. 

Förbundet ska också arbeta för en effektiv användning av gemensamma 
resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten. 
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§ 6 Styrelsen 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. 

Varje forbundsmedlem ska vara representerad i styrelsen. Styrelsen består 
därför av nio ledamöter. Ledamöter och ersättare utses av kommun- och 
landstings fullmäktige, Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. V ruje 
medlem väljer en ledamot och en ersättare för denne. Ersättarna har närvaro
och yttranderätt. 

Mandattiden är fYra år och räknas från och med den l januari året efter det 
år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

Styrelsen utser bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande for 
mandatperioden. 

§ 7 Uppgifter och heslutanderätt 

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Förbundet har till uppgift att: 
l. Besluta om mål och riktlinjer for den finansiella samordningen. 
2. Stödja samverkan mellan samverkanspartema. 
3. Finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande 

partemas samlade ansvarsområde. 
4. Besluta på vilket sätt de medel som finns for finansiell samordning 

ska användas. 
5. Besluta om förbundets arbetsordning. 
6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning for förbundet. 
7. Svara for uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna. 

• Varje insats ska vara dokumenterad så att den är möjlig att följa 
upp och värderas i forhållande till uppställda mål för insatsen. 
• Insatserna ska dokumenteras på ett sådant sätt att det är möjligt att 
återanvända vunna kunskaper och erfarenheter i partemas ordinarie 
verksa1nhet. 
• Alla insatser som finansieras av forbundet ska registreras och föUas 
i uppföljningssystemet SUS. 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter 
för enskilda eller i övrigt vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning 
eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda. 

§ 8 Personal 

S tyreisen har rätt att anställa den personal som behövs till förbundets 
verksamhet. Styrelsen ska utse en samordnare som ska leda arbetet inom 
förbundet enligt styrelsens anvisningar. Samordnaren är anställd av 
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samordningsförbundet och samordningsförbundet har arbetsgivaransvaret 
för samordnaren. 

§ 9 Initiativrätt 

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt 
respektive huvudmans beslutsordning. 

§lO Samråd 

Styrelsen ska hålla forbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna 
planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större 
ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från 
förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att 
kunna fullgöra sina uppgifter. 

§ 11 Kungörelser 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på 
medlemskommunernas och landstingets anslagstavlor. 

§ 12 Andelar i tillgångar och skulder samt fordelning av kostnader 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med 
hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel samt kommunerna Fagersta, 
Norberg, Skinnskatteberg, Sala, Hallstahammar och Surahammar med en 
fjärdedel gemensamt. 

Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den l 
november året före det år som fördelningen avser. 

Medlemmarna betalar till samordningsförbundet sin andel av bidraget varje 
kvartal i förskott. 

13 § Styrning ocb. insyn 

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppfdljningar med helårsprognos för 
verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska 
också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. 
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som 
är sedvanliga krediter för verksamheten. 

§ 14 Budget och ekonomisk styrning 

styrelsen ska senast den 30 november fastställa samordningsförbundets 
verksamhetsplan och budget för kommande år. 
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Samråd om budget sker mellan förbundets medlemmar före april månads 
utgång inför varje nytt verksamhetsår. 

Styrelsen svarar för samordningsförbundets räkenskaper. Inom tre månader 
efter räkenskapsårets utgång ska styrelsen överlämna årsbokslut och 
årsredovisning till förbundsmedlemmarna och till av dessa utsedda revisorer. 

Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. 

§ 15 Revision 

Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens 
förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. 

Försäkringskassan utser en revisor för statens räkning. 

Ländstinget utser en revisor. De sex kommunerna utser en gemensam 
revisor. 

Den för kommunerna gemensamma revisorn väljs av Fagersta 
kommunfullmäktige. 

Mandattiden för revisorerna är fyra år räknat från den l april året efter det att 
val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandattiden för 
statens revisorer hanteras i särskild ordning. 

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL. 

§ 16 Ersättningar ledamöter, ersättare och revisorer 

Areoden och andra ekonomiska förmåner tillledamöter och ersättare i 
styrelsen samt till revisorer ska bestämmas enligt de ersättningsregler som 
gäller för förtroendevalda i Landstinget Västmanland. Arvode för statens 
revisor betalas i särskild ordning. styrelsens ordinarie ledamöter och 
ersättare ersätts av samordningsförbundet 

Ett fast årligt arvode utbetalas till ordförande i förbundet. Arvodets storlek 
beräknas till 7 procent av det belopp Landstinget Västmanland fastställer för 
fasta arvoden för mer omfattande landstingsuppdrag. Arvodet justeras 
årligen enligt de bestämmelser som gäller för förtroendevalda inom 
Landstinget Västmanland. 

§ 17 Uppsägning och utträde 

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre 
år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
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Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den 
utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga 
förbundsmedlemmar. Regleringen ska ske utifrån den beslutade 
fördelningsgrunden enligt § 12 i förbundsordning en. K varvarande 
medlemmar antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 
anledning av utträdet. 

En fortsatt verksamhet förutsätter dock att förbundet även fortsättningsvis 
kommer att bestå av de fYra parter som anges i lagen om finansiell 
samordning. 

§ 18 Likvidation och upplösning 

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde ur 
förbundet enligt § 16 eller förutsättningarna för fortsatt finansiell 
samordning enligt lag 2003:121 O inte längre föreligger, ska förbundet träda 
i likvidation. 

Förbundets medlemmar kan även av annan anledning gemensamt besluta att 
förbundets ska upplösas och träda i likvidation. 

Likvidation verkställs av styrelsen; i egenskap av likvidator. 
Vid skifte av förbundets tillgångar skall den i förbundsordningen § 12 
angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas. 

När förbundet trätt i likvidation ska förbundets egendom säljas på offentlig 
auktion eller avyttras på annat lämpligt sätt. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en 
förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av 
skiftet av förbundets tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

Till slutredovisningen ska även fogas styrelsens beslut om vilken av 
förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv. 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst 

§ 19 Tvister 

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om partema inte 
kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras vid allmän domstol i Sverige. 
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§ 20 Arkivtillsyn 

Kommunstyrelsen i Fagersta kommun ansvarar för tillsynen av att 
samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen 
(Arkivlagen 1990:782). 
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§ 200 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Motion om integration och arbete 

INLEDNING 

Dnr 2014/174 

Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB Johans
son (M), Mattias Goldkuhl (M), Allan Westin (M) och Pernilla Johansson (M) inkom 
den 29 januari 2014 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att svenskun
dervisningen i Sala (SFl) ska reformera till att bli mer yrkesinriktad, snabbare och 
förbättra samhällsinformationen till nyinflyttade invandrare samt att en del bidrag 
j ersättningar kopplas till arbetsintroduktion/praktik på företag och kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/198/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/198/2, yttranden BLN § 20, vård- och omsorgsnämnden VON§ 37 
Bilaga KS 2014/198/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 206 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

14 (36) 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Svar på motion om integration och arbete 

Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB 
Johansson (M), Matthias Goldkuhl (M), Allan Westin (M) och Peruilla Johansson (M) 
inkom den 29 januari 2014 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att 
svenskundervisningen i Sala (SFI) ska reformeras till att bli mer yrkesinriktad, 
snabbare och förbättra samhällsinformationen till nyinflyttade invandrare samt att 
en del av bidrag/ersättningen kopplas till arbetsintroduktion/praktik på företag och 
kommun. 

Motionärerna skriver, för att nyinflyttade invandrare ska kunna integreras i 
samhället i stort samt kunna bidra till sin försörjning behöver 
svenskundervisningen reformeras så att nyinflyttade invandrare snabbt lär sig prata 
och förstå det svenska språket För att dessa människor inte ska hamna i 
utanförskap är det viktigt att undervisa dem i den svenska kulturen, traditioner och 
samhällets krav på individen. 

Vidare skriver motionärerna att dagersättningenfbidragen bör kopplas till någon 
form av arbetsintroduktion för nyinflyttade invandrare. Detta bidrar till att snabbt 
kunna komma ut i praktik och få in en fot på arbetsmarknaden. Kommunen ska 
bereda plats för instegsjobben som introduktion för att nå detta syfte. 

Bildnings- och lärandenämnden och vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över 
motionen. 

Kommunen har ansvar för samhällsinformationen och SPI-undervisningen som 
erbjuds till alla nyanlända_ Arbetsförmedlingen har ansvar för 
arbetsmarknadspolitiken_ 

Nyanlända i Sala genomgår idag ett program där samhällsinformation är ett viktigt 
inslag, men inte koppad till SPI-undervisningen_ Det finns en stark koppling mellan 
att lära sig svenska språket och att få tillgång till arbetsmarknaden. Att träna sin 
svenska dagligen i möte med andra arbetskamrater bidrar till att språkinlärningen 
går snabbare. 

Invandrare är ingen homogen grupp, utan har väldigt olika bakgrund. En del är 
mycket välutbildade eller har yrkesutbildning från sitt tidigare hemland. Andra har 
en mycket sporadisk eller obefintlig skolgång bakom sig. Därför kan det vara svårt 
att inom ramen för SFI bedriva yrkesinriktad utbildning. En lösning kan vara att 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -o lov. rapp@ sala.se 
Direkt: 0224"74 7100 



Kommunstyrelsen 

studie- och yrkesvägledningen inom SFI förstärks. Det kan även finnas skäl att se om 
den nuvarande samhällsinformationen till nyinflyttade kan förbättras. 

Arbetsförmedlingen har genom lagen om etableringsinsatser (2010:197) ett 
övergripande ansvar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Den 
nyanländas etableringsplan ska omfatta aktiviteter under högst 24 månader. En 
lokal överenskommelse finns om hur mottagandet av nyanlända ska fungera. 
Arbetsförmedlingen har från och med årsskriftet startat ett nytt samarbetsprojekt 
med ABF som syftar till att finna arbete eller praktik för nyanlända. 

Många nyanlända står fortfarande utan egen försörjning efter etableringsfasen. Det 
finns många orsaker till detta. Flera av de nyanlända har ett minimalt skriftspråk 
från sitt hemland vilket försvårar den svenska språkutvecklingen. Det finns få 
företag i Sala som har enklare arbetsuppgifter som endast kräver låg utbildning och 
begränsad svenskkunskap. Det krävs mycket information om integration i samhället 
för att förändra attityder och värderingar. Företag, kommun och myndigheter måste 
bli bättre på att ta emot nyanlända på olika typer av praktikplatser. 

Våren 2014 startar vård- och omsorgsförvaltningen ett jobbcenter som ger större 
möjlighet att stödja nyanlända till att snabbare få in en fot på arbetsmarknaden. 
Innehållet fokuserar på jobbsökande. Denna aktivitet ska kopplas till rätten att få 
försörjningsstöd. Det finns stora förhoppningar på att detta ska påskynda de 
nyanländas möjligheter att få egen försörjning. 

Det behövs troligtvis ytterligare direkt riktade insatser till denna grupp. Ett tänkbart 
projekt skulle kunna vara ett samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen 
som jobbar med speciella grupper av nyanlända redan under etableringsfasen. 
Ytterligare ett samarbetsområde mellan kommunen och Arbetsförmedlingen kan 
vara att anställa fler nyanlända i kommunens verksamhet genom nystartsjobb, OSA 
(skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare) eller utvecklingsanställning. 

Att få en anställning och bli försörjare har många positiva effekter på både individ 
och samhälle, även om anställningen är tillfällig. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-09-19 
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§ 20 

Justerandes sign 

Motion om integration och arbete 

INLEDNING 

Dnr 2014/228 

Till bildnings- och lärandenämnden har inkommit en internremiss angående motion 
om integration och arbete. Motionärerna vill reformera undervisningen i svenska för 
invandrare, SFI, så att den blir mer yrkesinritad, snabbare och de vill förbättra 
samhällsinformationen till nyinflyttande invandrare. 

Vidare vill motionärerna att en del av bidragen/ersättningen kopplas till 
arbetsplatsintroduktion/praktik på företag och kommunen. 

Nyanlända i Sala genomgår idag ett program där samhällsinformation är ett viktigt 
inslag. Den är dock inte koppad till SFI-undervisningen. Det finns en stark koppling 
mellan att lära sig svenska språket och att få tillgång till arbetsmarknaden. Att få 
träna sin svenska dagligen i möte med andra arbetskamrater bidrar till att 
språkinlärningen går snabbare. Det är därför viktigt att kommunen föregår med gott 
exempel och upplåter praktikplatser till nyanlända. 

Att inom ramen för SFI bedriva yrkesinriktad utbildning kan dock vara svårt. 
Invandrare är ingen homogen grupp, utan har väldigt olika bakgrund. En del är 
mycket välutbildade eller har yrkesutbildning från sitt tidigare hemland. Andra har 
en mycket sporadisk eller obefintlig skolgång bakom sig. SFl-elever kan inte 
generellt enbart hänvisas till de yrkesutbildningar som kan erbjudas inom ramen för 
vad som kan ges inom en liten organisation för SFl- eller vuxenutbildning. En 
lösning kan istället vara att studie- och yrkesvägledningen inom SF! förstärks. Det 
kan även finnas skäl att se över hur den nuvarande samhällsinformationen till 
nyinflyttade invandrare fungerar, för att se orn förbättringar kan göras. 
Motionärerna sätter därför fokus på dessa frågor. 

Frågan om bidrag och ersättning ligger utanför bildnings- och lärandenämndens 
kompetensområde, 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/12/1, missiv. 
Bilaga BLN 2014/12/2, remissvar. 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att lämna bifogat remissvar angående motion om integration och arbete till 
kommunstyrelsen, bilaga BLN 2014/12/2. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att lämna bifogat remissvar angående motion om integration och arbete till 
kommunstyrelsen, bilaga BLN 2014/12/2. 

Utdragsbestyrkande 



SKOLFÖRVALTNINGEN 

MISSIV 

Motion om integration och arbete 

Bildnings- och lärandenämnden 

1(1) 

2014-03-04 

ÄRENDE 8 

DNR 2D14/228 

BILAGA BLN 2014/12/1 
BEN NY WETTERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

Från kommunstyrelsens förvaltning har till bildnings- och lärandenämnden 
inkommit en internremiss angående bifogade motion om integration och arbete. 
Yttrandet skall vara registrator på administrativa enheten tillhanda senast 18 mars 
2014. 

Mot bakgrund av denna redogörelse föreslår jag att nämnden beslutar 

ill lämna bifogat remissvar angående motion om integration och arbete till 
kommunstyrelsen, bilaga BLN 2014/12/2. 

j uneAnn Wincent 

skolchef 



SKOLFÖRVALTNINGEN 

Bildnings- och lärandenämnden 

Remiss: motion om integration och arbete 

l (l) 
2014-02-26 

DNR 2014/228 
BILAGA BLN 2014/12/2 

ÄRENDE 8 
BEN NY WETTERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

Till bildnings- och lärandenämnden har inkommit en internremiss angående motion 
om integration och arbete. Motionärerna vill reformera undervisningen i svenska 
för invandrare, SFI, så att den blir mer yrkesinritad, snabbare och de vill förbättra 
samhällsinformationen till nyinflyttande invandrare. 

Vidare vill motionärerna att en del av bidragen/ersättningen kopplas till 
arbetsplatsintroduktion/praktik på företag och kommunen. 

Yttrande 
Nyanlända i Sala genomgår idag ett program där samhällsinformation är ett viktigt 
inslag. Den är dock inte koppad till $Fl-undervisningen. Det finns en stark koppling 
mellan att lära sig svenska språket och att få tillgång till arbetsmarknaden. Att få 
träna sin svenska dagligen i möte med andra arbetskamrater bidrar till att 
språkinlärningen går snabbare. Det är därför viktigt att kommunen föregår med gott 
exempel och upplåter praktikplatser till nyanlända. 

Att inom ramen för SFI bedriva yrkesinriktad utbildning kan dock vara svårt. 
Invandrare är ingen homogen grupp, utan har väldigt olika bakgrund. En del är 
mycket välutbildade eller har yrkesutbildning frän sitt tidigare hemland. Andra har 
en mycket sporadisk eller obefintlig skolgång bakom sig. SFI-elever kan inte 
g•merellt enbart hänvisas till dA yrkesutbildningar som kan erbjudas inom ramen för 
vad som kan ges inom en liten organisation för SFI- eller vuxenutbildning. En 
lösning kan istället vara att studie- och yrkesvägledningen inom SFI förstärks. Det 
kan även finnas skäl att se över hur den nuvarande samhällsinformationen till 
nyinflyttade invandrare fungerar, för att se om förbättringar kan göras. 
Motionärerna sätter därför fokus på dessa frågor. 

Frågan om bidrag och ersättning ligger utanför bildnings- och lärandenämndens 
kompetensområde. 



IlsALA 
~KOMMUN 

VON§ 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

_:::i/\J..A KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvalfl1itlll 

Ink. 2014 -03- 1 9 
Sammanträdesdatum 

2014-03-13 Diarienr~O)Jt, /Y)rl~ !Aktbllaga s_ 

Yttrande över motion om integration och arbete 

INLEDNING 

Opb: ' 

Dnr 2014/44 

Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion om 
integration och arbete. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/22/1 

Verksamhetschef Ma u ro Pliscovaz föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående motion om integration och arbete. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till ordförandens yrkande. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående motion om integration och arbete. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

l Utdragsbestyrkande 



RISALA fti1l KOMMUN 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

YTTRANDE PÅ MOTION OM INTEGRATION OCH ARBETE 

Vård- och omsorgsförvaltningen har fätt motion om integration och arbete för 
yttrande. 

Arbetsförmedlingen har genom lagen om etableringsinsatser (2010:197) ett 
övergripande ansvar för nyanländas etablering pä arbetsmarknaden. Den 
nyanländes etableringsplan ska omfatta aktiviteter under högst 24 månader. 

En lokal överenskommelse finns om hur mottagandet av nyanlända skall fungera. 

Kommunen har ansvar för samhällsinformationen samt SFI-undervisningen som 
erbjuds till alla nyanlända. Arbetsförmedlingen har ansvar för 
arbetsmarknadspolitiken. AF har från och med årsskiftet startat ett nytt 
samarbetsprojekt med ABF som syftar till att finna arbete, praktik för nyanlända. 

Många nyanlända står fortfarande utan egen fcirsörjning efter etableringsfasen. 
Under 2013 beviljades ca 30 ärenden försörjningsstöd efter att ha lämnat 
etableringsfasen. 5 ärenden har tillkommit under 2014. 

Det finns mänga orsaker till detta. Fler av de nyanlända som kommer till Sala har ett 
minimalt skriftspråk frän sitt hemland vilket försviirar den svenska 
språkutvecklingen. Det finns fä företag i Sala som har enklare arbetsuppgifter som 
endast kräver läg utbildning och begränsad språkförståelse i det Svenska språket. 
Det behövs även mycket information om integration i samhället för att förändra 
attityder och värderingar. Företag, kommun och myndigheter måste bli bättre på att 
ta emot nyanlända pli olika typer av praktikinsatser. 

Da mänga av de nyanlända har låg utbildning från sitt hemland är det fler personer 
som inte har nägon som helst kunskap i att hantera datorer. l dagens samhälle är det 
nästan ett krav att ha baskunskaper l användandet av dator. Tidigare fanns en 
verksamhet som kallades språkverkstad där många fick en grundutbildning i data. 
Denna verksamhet saknas idag. 

l och med att Vård o Omsorgsförvaltningen under våren 2014 startar ett Jobbcenter 
finns större möjligheter att stödja nyanlända till att snabbare fä in en fot på 
arbetsmarknaden. lnnehllllet har fokus påjobbsökeri, men innehäller även andra 
aktiviteter som kan fä personer att väga ta nya steg i livet. Denna aktivitet kommer 
att kopplas till rätten att erhålla försörjningsstöd. Det finns stora förhoppningar att 
denna aktivitet skall påskynda den nyanländes möjligheter att erhålla egen 
försörjning. 

Om denna åtgärd är tillräcklig är svår att sia om. Det behövs troligen ytterligare 
direkt riktade insatser till denna grupp. Särskilda projekt som jobbar med speciella 
grupper av nyanlända finns i mänga kommuner. Ett samarbete mellan kommun och 

S:ttl;;:r Komm1.1n 
V.\rd- och omsorgsförvJitninger\ 
Box 304 
733 lS Sa!a 

Besöksadress: Gymnaslegatar'! 1. Sala 
Våxet: ()224-747000 
Fax: 0224-192 98 
arbetsmarknad$el'lheten@sal,ue 
vard.och.omsorgsforvaltnlnaen@sala.se 
www.sahue 

1 (21 
2014·03-03 



PmSALA lti1l KOMMUN 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

AF behöver här intensifieras för att få igång samarbetsprojekt kanske redan under 
etableringsfasen. 

Ett ytterligare samarbetsområde mellan AF och kommun kan också vara att anställa 
fler nyanlända i kommunens verksamhet genom nystartsjobb, OSA eller 
utvecklingsanställning. Att få anställning och bli försörjare har många positiva 
effekter på både individ och samhälle även om anställningen är tillfällig. 

Håkan Reuterwall 

Enhetschef IFA 

Mauro Pliscovaz 

Verksamhetschef 

2 {2) 
2014-03-03 



Bi KS 2014/198/3 
SALAKOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -01- 2 9 
Diarienr.zo 1 ~r j } · :f41Aktbllaga _L 
Dpb: l 

Motion om Integration och arbete 

För att nyinflyttade invandrare sko kunna integreras i Sola och samhället i stort samt kunna bidra till 
sin försörjning behöver svenskundervisningen reformeras så att nyinflyttade invandrare snabbt lär 
sig prata och förstå svenska språket. För att inte dessa människor ska hamna i utanförskap är det 
viktigt att undervisa dessa människor i den svenska kulturen, traditioner och samhällets krav på 
individen. 

Vi vill att en del av dagersättningen/bidragen kopplas till någon form av arbetsplatsintroduktion för 
nyinflyttade invandrare. Detta bidrar till att snabbt komma ut och visa vad man kan och få praktik 
och en fot in i arbetslivet. Kommunen måste bereda plats för instegsjobben som introduktion för att 
nå syftet ovon. 

Yrkande 

att reformera svenskundervisningen i Sala (SFI) till alt bli mer yrkesinriktat 
och snabbare och förbättra samhällsinformationen till nyinflyttade 
invandrare. 

att en del av bidrag/ersättningen kopplas till 
arbetsplatsintroduktion/praktik på företag och kommun. 

,\ /\ (' 
;l \f l l : '" 

/t~tJ~I~~ 
Jan-Olov Eriksso/ 

A:~~? 
Mat~G';;fc;ku~-

Pernilla Johansson 

Jt::;t?4/ 
Andreas Weiborn 

'! . J 
JJ~ h o eJ ~]l lil ---

Michael PB Johanskon 

Allan Westin 



e' SALA ······ KOMMUN 

§ 201 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/80 

Motion om skydd för omsorgstagares pengar 

INLEDNING 
Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari 2014 med rubricerad motion. Motion
ären föreslår att det tas fram ett regelverk för hur beta!-/kreditkort ska hanteras för 
kommunens brukare för att minska de problem som kan uppstå för såväl kommu
nens omsorgspersonal som omsorgstagare i och med att man framöver ska hantera 
brukares betal-/kreditkort på ett liknande sätt som man idag hanterar deras kon
tanter. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/199/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/199/2, yttranden från medborgarkontoret och vård- och 
omsorgsnämnden VON§ 36 
Bilaga KS 2014/199/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 207 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag: 

kommunfullmäktige 

15[36) 



2014/199/1 l (2) 
2014-09-22 

DIARIENR: 2014/80 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp SALfKOMfvlUN 

Komnlunstyrelsens förvaitning 

Ink. 2014 -10- l 4 

Svar på motion om skydd för omsorgstagares pengar 
Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att det tas fram ett regelverk för hur betal-/kreditkort ska 
hanteras för kommunens brukare för att minska de problem som kan uppstå för 
såväl kommunens omsorgspersonal som omsorgstagare i och med att man framöver 
ska hantera brukares beta!-/kreditkort på ett liknande sätt som man idag hanterar 
deras kontanter. 

Motionären skriver att bankerna arbetar för att få bort kontantanvändandet vilket 
kan medföra praktiska och formella problem om kommunens omsorgspersonal ska 
använda brukares beta!-/kreditkort då de är personliga. Om brukaren uppger sin 
personliga kod bryter vederbörande mot bankens tydliga instruktion att koden är 
personlig och får inte uppges till någon annan. Skulle kortet senare missbrukas med 
hjälp av koden tar banken inget ansvar. Detta innebär att kommunen bör ta över 
ansvaret för kortet som brukaren vanligtvis har. 

Vård- och omsorgsnämnden och medborgarkontoret har yttrat sig över motionen. 

Ett vanligt sätt att hantera kontanter på olika typer av boenden är att kontanter tas 
ut från brukarens konto. Pengarna tas ut av anhöriga, gode män eller förvaltare och i 
vissa fall av huvudmännen själva. Pengarna förvaras i ett låst utrymme på boendet 
som endast ett fåtal personer har tillgång till. Loggbok förs över insättningar och 
uttag av kontanta medel. En fördel med detta system är att banksekretessen 
bevaras, att endast en begränsad summa pengar tas ut från brukarens konto samt 
att boendet ersätter förlust orsakad av stöld eller felaktig hantering av pengarna. 

Nackdelarna är att pengarna kan vara slut om extra inköp behövs göras. Personalen 
på boendena får extra administrativt arbete med bokföring och att uppmana andra 
att fylla på kontantkassan. Kontanter är också stöldbegärlig egendom och medför 
kostnader i form av säkerhetsrutiner på boendena. 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen hanteras såväl brukares kontanter som kort, 
främst inköpskort hos olika butikskedjor. Dessa handhas av omsorgspersonal inom 
de olika verksamheterna samt av privata tjänsteföretag som har avtal med 
kommunen enligt LOV (lagen om valfrihet) för att utföra inköp. 

Inom vård och omsorgsförvaltningens verksamhet finns arbetsrutiner som innebär 
att omsorgspersonal ska undvika att hantera kontanter i möjligaste mån och att man 
försöker få brukarna att skaffa inköpskort Detta innebär att kod till kortet behöver 
lämnas till kommunens personal, men även att den enskilde för större möjlighet att i 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per·Oiov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 

Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

efterhand kontrollera vad som köpts på kortet. På detta sätt kan omsorgspersonal 
skyddas från missförstånd. Detta ger inte någon säkerhet ur brukarens perspektiv, 
då denne lämnar ut koden på kortet i strid mot bestämmelser gentemot 
kortföretaget. 

Det är nödvändigt att ha en enhetlig rutin gällande hantering av nya 
betalningsmedel i samhället. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2014-03-13, VON§ 36, att uppdra till 
Förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen att upprätta en enhetlig 
rutin för hantering av enskildas inköpskort inom vård- och 
omsorgsverksamheterna. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att motionen är bifallen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-09-22 



IPn'/lll SALÅlaga i:S 2014/199/2 

~KOMMUN 

1(1) 
2014-04~04 

SALA ~g.MMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Medborgarkontoret 
Virve Svedlund 

Ink. 2014 -10- j 4 

YTTRANDE 

Motion om skydd för omsorgstagares pengar 
Mårten Öhrström (C) har inkommit med rubricerad motion. Motionären föreslår att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk för hur betalkort och 
kreditkort ska hanteras framöver för kommunens omsorgstagare, för att minska 
problem med hanteringen för såväl omsorgstagare som kommunens omsorgs· 
personal. 

Överförmyndarhandläggarna, som i sin verksamhet ständigt kommer i kontakt med 
frågor om hur huvudmännens medel ska hanteras av gode män och omsorgs· 
personal, tillstyrker att kommunstyrelsen beslutar att utreda frågan eftersom 
korthantering med tiden kommer att aktualiseras allt mer. 

Ett vanligt sätt att hantera kontanter på olika typer av boenden idag är att ta ut 
kontanter från huvudmännens konton. Pengarna tas ut av anhöriga, gode män eller 
förvaltare och i vissa fall av huvudmännen själva. Pengarna förvaras i ett låst 
utrymme på boendet som endast ett fåtal personer har tillgång till. Loggbok förs 
över insättningar och uttag av kontanta medel. 

Fördelarna med detta system är att banksekretessen bevaras, att endast en 
begränsad summa pengar tas ut från huvudmannens konto samt att boendet 
ersätter förlust orsakad av stöld eller felaktig hantering av pengarna. 

Nackdelarna är att pengarna kan vara slut om ett extra inköp behöver göras. 
Personalen på boendena får mycket administrativt arbete med bokföring och att 
uppmana andra personer att fylla på kontantkassan när den börjar ta slut. Kontanter 
är också stöldbegärlig egendom och medför kostnader i form av säkerhetsrutiner på 
boendena. 

Utvecklingen går mot ett kontantlöst samhälle. För att trygga att den enskildes 
betalningar med kort sker på ett tryggt och säkert sätt, och att det finns tydliga 
regler och rutiner som är kända i organisationen, är det av stor vikt att frågan 
utreds. 

l f • f/uzt~ Jl~rfZ)/ 
Virve Svedlund 
Chef för juridiska enheten 

!.~~ 
Kristo er kesson 
Överförmyndarhandläggare 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunjurist 

Medborgarkontoret 

virve. svedlund @sala .se 
Direkt: 0224~74 7011 



R sALA 
~KOMMUN 

VON§ 36 

Justerandes sign 

III{ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

SALA KOMMUI'fi"l 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- j 9 
Dlarienrzo1 4 F.lD 1Aktbilaga4-
Dpb: ! 

Dnr 2014/44 

Yttrande över motion om skydd för omsorgstagares pengar 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion om 
skydd för omsorgstagares pengar. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/21/1 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
all anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående motionen om "Skydd för omsorgstagares pengar!" och 
all uppdra till Förvaltningschefen att upprätta en enhetlig rutin för hantering av 
enskildas inköpskort inom vård- och omsorgsverksamheterna. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

iill anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående motionen om "Skydd för omsorgstagares pengar!" och 

iill uppdra till Förvaltningschefen att upprätta en enhetlig rutin för hantering av 
enskildas inköpskort inom vård- och omsorgsverksamheterna. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l Utdrag•be•tvrkande 



PmSALA fti1l KOMMUN 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Leonard Wall 

Till 
Värd- och omsorgsnämnden 
Sala kommun 

Yttrande a ng. motion om "Skydd för omsorgstagares 
pengar!" /Mårten Öhrström C, d nr: 2014/80 

Remissen innehåller förslag till kommunstyrelsen om att besluta om att ta fram ett 

"regelverk för hur betalfkreditkort skall hanteras för kommunens omsorgstagare 

för att minska de problem som kan uppstå för såväl omsorgspersonal som 

omsorgstagare i och med att man i framtiden skall hantera omsorgstagares 

personliga betal/kreditkort på ett liknande sätt som man idag hanterar kontanter." 

Remissen är skriven utifrån att samhället allt mer gått Ifrån att hantera kontanter 
och istället använder sig av olika kort, där den enskilde måste lämna ut en kod till 
kommunens baspersonaL l och med detta bryter den enskilde mot tydliga 
instruktioner Från kortutJämnare om att personlig kod inte får utlämnas till någon. 
Kortutlämnaren kan frånta sig ansvar för ev. missbruk eller annat gentemot den 
enskilde, då så har skett. Inom Vård och Omsorgsförvaltningen hanteras såväl 
brukarnas kontanter och kort av olika slag, främst Inköpskort hos olika kedjor. 
Dessa handhas av baspersonal inom de olika verksamheterna, men även av privata 
tjänsteföretag som har avtal med kommunen enligt LOV för att utföra 
serviceuppgifter (till vilket inköp räknas). 

Inom nämndens verksamheter finns arbetsrutiner som innebär att baspersonal skall 
undvika att hantera kontanter i möjligaste mån och att man istället skall försöka få 
brukarna att skaffa inköpskort i vald butik. Detta innebär att kod till kortet behöver 
lämnas till kommunens personal, men även att den enskilde får större möjlighet att i 
efterhand kontrollera vad som inköpts på kortet. Brukaren kan då begära ut utdrag 
från kortutlämnaren i efterhand. På det sättet kan baspersonal skyddas frän 
missförsti\nd. Detta ger inte någon säkerhet ur brukarens perspektiv, då denna 
lämnar ut koden på kortet i strid mot bestämmelser gentemot företaget. 

Det finns även brukare som vägrar att införskaffa kort, varför personal i dessa fall är 
tvingade att hantera brukarens kontanter. Vård- och omsorgsnämnden menar för 
sin del att det är nödvändigt med en enhetlig rutin gällande frågor som rör 
hantering av nya betalningsmedel i samhället. 

I tjänsten 

Leonard Wall, administrativ samordnare 

1(1) 
2014·02-19 

SALA KOMMUN 
Vilrd·och omsolgsförv~ltning.en 
Box 104 
13l25Sala 

Be~öksadress: Fredstata n 23, Sa!a 
Vil1iel: 0224·74 70 00 
Fax: 0224~19298 
'JIIrd.oc.h.omso rg~lorvaltningen@sali, se 
www,sala.se 

l&Ofll!Hd Will 
Administrativ iamordnare 

le-onard.wall@sala.se 
D1rekt:0224·74 90 7l 



Bilaga KS 2014/199/3 

CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Skydd för omsorgstagares pengar! 

Denna motion skriver jag för att vara proaktiv. Såvitt jag vet fungerar kontanter fortfarande men 
inom en mycket snar framtid kommer kommunens 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 villt samhälle med 
mer eller mindre seriösa argument. Detta medför en del praktiska och formella problem om 
kommunens omsorgspersonal skall använda en omsorgstagares betal!kreditkort, 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 omsorgstagaxen 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 odefillierat mycket pengar. 

Om det senare skulle försvinna pengar och den personliga koden har använts, står omsorgstagaren 
som förloraren. Banken anser att uttaget är kmTekt 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 kommunstyrelsen 

att ta fram ett regelverk för hur betallkreditkort skall hanteras för kommunens 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 omsorgtagamas kontanter. 

Sala den 29 december 2013 
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Dnr 2014/175 

Motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson inkom den 29 januari 2014 med 
rubricerad motion. Motionären föreslår att det tas fram gemensamma former och 
regler för bidrag och kommunalt stöd till sociala aktörer i civilsamhället 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2014/200/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/200/2, yttranden från kultur- och fritidskontoret och vård- och 
omsorgsnämnden VON§ 34 
Bilaga KS 2014/200/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 208 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn och komma med förslag till 
kommunalt ansvar och regler för bidrag och stöd från Sala kommun till sociala 
aktörer inom civilsamhället, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn och komma med förslag till 
kommunalt ansvar och regler för bidrag och stöd från Sala kommun till sociala 
aktörer inom civilsamhället, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

16{36) 



KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

bilaga KS 2016/200/1 
1{2) 

2014-IQ-14 
DIARlEN R: 2014/175 

Ink. 2014 -11- 11 

Opb~ 

Svar på motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället 

Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson inkom den 29 januari 2014 med 
rubricerad motion. Motionären föreslår att det tas fram gemensamma former och 
regler för bidrag och kommunlat stöd till sociala aktörer i civilsamhäll et. 

Motionären skriver att det är ett problem att det saknas former för hur bidrag, och 
vem som ska ansvara för bidragen till föreningarna. Idag får aktörer bidrag från 
olika förvaltningar, utskott och nämnder. 

Vård- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidskontoret har yttrat sig över 
motionen. 

Motionären efterlyser riktlinjer, rutiner, former och regler för hur bidrag och stöd 
till föreningar /sociala aktörer ska utges samt ett klargörande om vilken kommunal 
styrelse eller nämnd och förvaltningsom ska ansvara för handläggning och beslut. 

I Reglemente för kommunstyrelsen står det att kommunstyrelsen ska handlägga 
ansökningar om olika föreningsbidrag från fritids- och idrottsföreningar, 
samlingslokaler, pensions- och handikappföreningar samt besluta om regler för 
bidrag till föreningar inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunstyrelsen 
ska handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag till kulturföreningar samt 
samordna och handlägga bidrag till studieförbunden. 

Det är en fördel med en enhetlig och samlad hantering med gemensamma former 
och regler av frågor som rör bidrag och stöd till föreningar/social aktörer. Ett samlat 
kommunalt ansvar på dessa frågor bör ligga under en nämnd. Kommunstyrelsen bör 
överta ansvaret rörande stöd till föreningar som idag erhåller stödfbidrag efter 
handläggning i andra förvaltningar och beslut i annan nämnd. 

Sedan motionen skrevs och svar inkommit från kommunstyrelseförvaltningen och 
värd- och omsorgsnämnden har en reviderad politisk organisation antagits av 
kommunfullmäktige att gälla fr. o m 1.1 2015. I den finns bl. a en fristäende och 
självständig Kultur och fritidsnämnd. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress; Stora Torget l 
vaxet: 0224·14 7000 
Fax: 0224·188 50 
kommun.info@sata.se 
www.safa.se 

Per·Oiov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

pet«olov.tapp@sata.se 
Dlrekt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstäende föreslär jag att ledningsutskottet föreslär att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn och komma med förslag till 
kommunalt ansvar och regler för bidrag och stöd frän Sala kommun till sociala 
aktörer inom civilsamhället 

att anse motionen bifallen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2{2) 
2014·09·19 



1'11'1 SALA vi laga 
~KOMMUN 

KS 201!;/200/2 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

l (l) 
2014-04-14 

YTTRANDE 

Roger Nilsson -~ALA ~.Q.MMUN Kommunstyrsisens förvaltning 

Ink. 2014 -10- 1 5 
Dlll.fltnr .}!,0/"//1 ,r,_ · 1Ak!bllaga6 

Dpb: 

YTTRANDE 

Ang. Motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället 

Motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället har inkommit till kultur
och fritidskontoret för yttrande. 

Motionärerna Andreas Weiborn och Michael PB Johansson yrkar i sin motion att 
Kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att ta 
fram gemensamma former för bidrag och regler till sociala aktörer inom 
civilsamhälle t. 

I skrivelsen påpekas det att det stöd som nu utges till olika ideella aktörer i den 
sociala sektorn hanteras av olika förvaltningar i kommunen samt olika politiska 
organ. 

Motionärerna önskar tydligare former och regler för hur bidrag och stöd till sociala 
aktörer inom civilsamhället ska behandlas samt tydliggöra vilken kommunal 
styrelse eller nämnd och förvaltning som ska ansvara för handläggning och beslut 
rörande kommunalt stöd. 

Kultur- och fritidskontoret anser att det är en fördel med en enhetlig och samlad 
hantering av frågor rörande bidrag och stöd till föreningar /sociala aktörer samt att 
ett samlat kommunalt ansvar för beslut bör ligga under ett enda politiskt organ. 

Kultur- och fritidskontoret yrkar bifall till motionens intentioner om gemensamma 
former och regler för bidrag och kommunalt stöd till sociala aktörer inom 
civilsamhället 

Kultur & Fritid 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun-info@sala.se 
www.sala.se 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

r og er. ni lsson@ sala .se 
Direkt: 0224-74 78 21 



SAlA 
KOMMUN 

VON§ 34 

Justerandes sign 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltmll!l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

VÅRD· OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

Ink. 2014 -03- 1 9 

2014-03·13 Oiarien~Q J+ j )"'=f S !Akltlilaga 4-
Dpb: l 

Dnr 2014/44 

Yttrande över motion om bidrag till sociala aktörer inom 
civilsamhället 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård· och omsorgsnämndens yttrande över motion om 
bidrag till sociala aktörer inom civilsamhältet. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/19/1 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om bidrag till sociala aktörer inom 
civilsamhäll et". 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till ordförandens yrkande. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvattningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om bidrag till sociala aktörer inom 
civilsamhäll et". 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



IJimiiSALA lt$1 KOMMUN 

VÅRD· OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Klas-Göran Gidlöf 

Till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Sala kommun 

Yttrande ang. motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsam· 
häll et. 

Rubricerad motion har inkommit till Värd· och omsorgsnämnden på remiss för 
yttrande. Motionärerna Andreas Welborn och Michael PB Johansson yrkar l sin 
motion att Kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till Kommunstyrelsens för
valtning att ta fram gemensamma former för bidrag och kommunalt till sociala ak
törer inom civilsamhället 

Motionärerna konstaterar i sin skrivelse att det stöd som nu utges till olika ideella 
aktörer hanteras av olika förvaltningar l kommunen samt att Kommunstyrelsens 
ledningsutskott för sin del också kommer att behandla fråga rörande stöd till en 
social förening. 

Motionärerna efterlyser riktlinjer, rutiner, former och regler för hur bidrag och stöd 
till föreningar/sociala aktörer ska utges samt ett klargörande om vilken kommunal 
styrelse eller nämnd och förvaltning som ska ansvara för handläggning och beslut 
rörande sädant stöd. 

l Sala kommuns författningssamling, reglemente för Kommunstyrelsen, antagen och 
gällande från 2012-12-17, anges i§ 10 att Kommunstyrelsen ska: 

handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag från fritids- och 
idrottsföreningar, samlingslokaler, pensionärs- och handikappföreningar 
samt 

besluta om regler för bidrag till föreningar inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde. 

Vidare anges i§ 11 att Kommunstyrelsen ska: 

handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag till kulturföreningar samt 

samordna och handlägga bidrag till studieförbunden. 

Utifrån gällande reglemente och det samlade ansvar som Kommunstyrelsen idag har 
rörande handläggning av och beslut om frågor rörande bidrag och stöd till före
ningar frirefaller det också naturligt att Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag 
att ta fram gemensamma former och regler om hur sådant stöd ska utges, i enlighet 
med vad motionärerna föreslår. 

1(2) 
2014·02-13 

Sala kommun 
V~rd· och omwrg>fbrvaltning:M 
Box ~04 

Beliöksadress: Fr~sgatan 2:3 
Väl(ei:0224·74 70 00 
fax: 0224·192 98 

Klat·GOr•ll GidUlf 
Enheuc.hef 

klas-gor an.gl d!of@sal.a. Sl!. 
13~ 25 Sala var d. och .onu<~rgsfotvaltningemljl ula. se 

www.sala.se 
Direkt: 0224•74 9011 



JVISALA 
~KOMMUN 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Vård· och omsorgsnämnden menar för sin del också att det är en fördel med en en· 
hetlig och samlad hantering av frågor rörande bidrag och stöd till föreningar/sociala 
aktörer samt att ett samlat kommunalt ansvar för sådana frågor bör ligga kvar på 
Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens förvaltning samt att Kommunstyrelsen 
övertar ansvaret rörande stöd till föreningar som idag erhåller stöd/bidrag efter 
handläggning i andra förvaltningar och beslut i annan Kommunal nämnd. 

Med vad som ovan anförts föreslås Vård och omsorgsnämnden besluta 

att anta avgivet yttrande som nämndens remissvar angående motion om bidrag till 
sociala aktörer inom civilsamhället. 

l tjänsten 

Klas-Göran Gidlöf, enhetschef 
Enheten för information, stöd och utredning 

2{2! 
2014-02-13 



Bilaga KS 2014/200/3 
:>ALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -01- 2 9 
Oiarienr_;:::o) _- j i :p:: Aktbilaga j 

Dpb: l 

Motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället 

De aktörer inom civilsamhället som är verksamma inom den sociala sektorn saknar 
idag ett entydigt bidragssystem i Sala. Som situationen är idag så får bland annat 
Kvinnojouren stöd av Vård- och Omsorgsförvaltningen samtidigt som flertalet 
sociala föreningar får stöd av Kultur- och Fritidskontoret. Vidare kommer även 
Kommunstyrelsens ledningsutskott att behandla frågan om att stödja en 
socialförening. 

Det är vår uppfattning om att dessa aktörer som ofta bedriver sin verksamhet i 
föreningsform fyller en viktig funktion och bidrar mycket till samhället. Däremot ser 
vi det som ett problem att det saknas former för hur bidrag och vem som ska 
ansvara för bidragen till föreningarna skall vara. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att fullmäktige beslutar att 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram gemensamma former och 
regler för bidrag och kommunalt stöd till sociala aktörer inom civilsamhället 

1 ,_ fl ,--: 

if~)V'c§ lu;lp//1-vt /l;rv- ·-
' / ' 
Andreas Weiborn 
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Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

HA 'DLI~<G 
-~,~ 7~~· 2C:l!} 

Dnr 2014/592 

Motion om parkeringsplatser för husvagnar och husbilar 

INLEDNING 
Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) inkom den31mars 2014 med rubri
cerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun utreder möjligheten att an
visa parkering för husbilar och bilar med tillkopplat släpfordon på Ringgatans lokal
körbana öster om korsningen med Södra Esplanaden. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/201/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/201/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2014/201/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 209 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att parkeringsplats för husvagnar och husbilar i ordningsställs utmed Ringgatans 
södra lokalkörbana öster om Södra Esplanaden, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att parkeringsplats för husvagnar och husbilar iordningsställs utmed Ringgatans 
södra lokalkörbana öster om Södra Esplanaden, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

rc1u 



KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

2014/201/1 1 (1) 

2014-05-16 

DIARIENR: 2014/592 

SALA KOMMU~J 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 201~ -10- 1 4 

Svar på motion om parkeringsplatser för husvagnar och husbilar 
Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) inkom den31mars 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun utreder möjligheten att 
anvisa parkering för husbilar och bilar med tillkopplat släpfordon på Ringgatans 
lokalkörbana öster om korsningen med Södra Esplanaden. 

Motionärerna skriver att i Salas centrala delar finns ingen anvisad plats för husbilar 
och personbilar med tillkopplat släp/husvagn. Parkeringsplatserna vid till exempel 
Fredstorget och Fiskartorget har inte tillräckligt utrymme för fordonsekipage med 
en längd av 10-15 meter och markerade parkeringsplatser är inte tillräckligt breda 
för husbilar. 

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen. 

Tekniska kontoret fick i oktober 2012 (KS § 212) i uppdrag att utreda möjligheterna 
för ställplats för husbilar vid minigolfbanan i stadsparken. Investerings- och 
driftskostnader ska utredas samt möjligheten till samarbete med externa aktörer för 
driften. Tekniska kontoret kommer att redovisa denna utredning till 
kommunstyrelsen. 

Ringgatans södra lokalkörbana öster om Södra Esplanaden kan vara lämplig som 
parkeringsplats för fordon med tillkopplat släp. Innan beslut i frågan kan fattas 
behöver förutsättningarna, såsom vägens bredd och siktförhållande utredas. Om 
lösningen är lämplig efter utredningen ska förslag tilllokal trafikföreskrift 
remitteras till polisen för yttrande. Först efter ett bifall från polisen kan ny 
trafikföreskrift gälla. 

Trafikföreskrifterna kommer att regleras utifrån vikt för att lastbilar med släp inte 
ska nyttja parkeringarna. Gatan och parkeringsplatserna kommer fortsättningsvis 
ingå i området med förbud för parkering av tunga fordon. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att parkeringsplats för husvagnar och husbilar i ordningsställs utmed Ringgatans 
södra lokalkörbana öster om Södra Esplanaden 

att därmed motionen är bifallen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommunJnfo@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -o lov. rapp@ sala .se 
Direkt: 0224-74 7100 



bi ga IS 2014/201/2 

B~~~~ 
1(1) 

2014-04-30 
YTTRANDE 

USA GRANSTRÖM 
DIREKT: 0224-747401 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- l 4 

YTTRANDE 
l 

Motion om parkeringsplatser för husvagnar och husbilar 
Kristdemokraterna, Eva Axelsson och Håkan Pettersson, har inkommit med en 
motion i vilken yrkas att möjligheten att anvisa parkering för husbilar och bilar med 
tillkopplat släpfordon på Ringgatans lokalkörbana (öster om korsningen med Södra 
Esplanaden) ska utredas. 

TEKNISKA KONTORET YTTRANDE 

Ställplatser för husbilar 
Tekniska kontoret fick 2012 uppdrag av kommunstyrelsen (2012-10-11, dnr 
2012/155, §212) att utreda möjligheterna till ställplatser för husbilar vid 
minigolfbanan i stadsparken. 

Investerings- och driftskostnader skulle utredas samt även möjligheten till 
samarbete med extern aktör för driften. 

Samtal har förts med extern aktör och ett internt möte för utredning av de praktiska 
frågorna är bokat till i mitten av maj. 

Därefter kommer tekniska kontoret redovisa utredningen till kommunstyrelsen. 

Parkering för fordon med tillkopplat släp 
Ringgatans södra lokalkörbana öster om Södra Esplanaden kan lämpa sig som 
parkeringsplats för fordon med tillkopplat släp. Innan beslut i frågan kan fattas 
behöver förutsättningarna, så som vägens bred och siktförhållande utredas. Om 
Trafikingenjören finner lösningen fortsatt lämplig efter utredning ska förslag till 
lokal trafikföreskrift remitteras till polisen för yttrande. Först efter ett positivt bifall 
från polisen kan ny trafikföreskrift gälla. 

Trafikföreskrifen kommer att regleras utifrån vikt för att inte lastbilar samt lastbilar 
med släp ska nyttja parkeringarna. Gatan och parkeringsplatserna kommer 
fortsättningsvis ingå i området med förbud för parkering av tunga fordon_ 



Bilaga KS 2014/201/3 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- o 1 

SALA2014-03-31 
Dlarienr;z:·)1.4 c;:cj'JJAktbilaga 1 
Dpb: l 

MOTION OM PARKERINGSPLATSER FÖR HUSVAGNAR OCH 
HUSBILAR 

För närvarande finns i Salas centralare delar ingen anvisad parkering för husbilar och 
personbilar med tillkopplat släp, roreträdesvis husvagnar. 

De nu anordnade P-platserna på t. ex. Fredstorget och Fiskartorget har inte tillräckligt 
utrymme for fordonsekipage med en längd av l 0-15 meter och markerade P-rutor har 
ej bredd for uppställning av en husbil. 

På Ringgatans lokalkörbanor fanns tidigare så kallad kantparkering med plats för 
fordon med tillkopplad släpvagn. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsen låter utreda möjligheten 
att anvisa parkering for husbilar och bilar med tillkopplat släpfordon på Ringgatans 
lokalkörbana öster om korsningen med Södra Esplanaden. 

Sala 2014-03-31 

et_,_ c~ 
Eva Axelsson 
Kristdemokraterna 

~,! 
,~kan Pettersson 

Y Kristdemokraterna 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Motion om busslinje till Enköping 

INLEDNING 

Dnr 2014/332 

Andreas Weiborn (M) inkom den 24 februari 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun initierar en process med aktörerna inom 
kollektivtrafiken för att utreda behovet av en busslinje till Enköping, och att 
utreda förutsättningarna för en busslinje till Enköping. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/202/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/202/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2014/202/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 210 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen fortsättningsvis genom bland annat kollektivtrafiknämnden i 
Västmanland bevakar och driver på frågan om återupprättande av busslinje mellan 
Sala-Enköping, samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen fortsättningsvis genom bland annat kollektivtrafiknämnden i 
Västmanland bevakar och driver på frågan om återupprättande av busslinje mellan 
Sala-Enköping, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

18 {361 



;(S 2014/202/1 
1{2) 

2014-05-16 
DlAR!ENR: 2014/332 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-O lov Rapp 

SAlA KOMMUN 
Kommunstyrelsens fö;valtning 

Ink. 2014 -m- l 4 

Svar på motion om busslinjer till Enköping 
Andreas Weiborn (M) inkom den 24 februari 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun initierar en process med aktörerna inom 
kollektivtrafiken för att utreda behovet av en busslinje till Enköping, och att utreda 
förutsättningarna för en busslinje till Enköping. 

Motionären skriver att som boende i Sala ska det vara enkelt att resa kollektivt till 
jobb, skola och bekanta i en grannkommun. Det går idag inte att åka buss till 
Enköping. Det är viktigt att kollektivtrafiken är tillgänglig för alla, den får inte vara 
bunden av geografiska gränser och måste tillgodose resenärens behov. 

Samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över motionen. 

För Sala är kollektivtrafiken av yttersta vikt, då pendling till arbete och studier både 
ut och in i kommunen är nödvändig. Pendlingen är inte längre bara till närmast 
liggande tätort utan kräver ofta samordning mellan olika trafikslag och utförare. 

I strategisk plan 2011-2013 för Sala kommun formulerades mål för en långsiktig 
miljömässigt hållbar utveckling där de allmänna kommunikationerna och 
pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras, så att vi 
får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad. En av punkterna var att 
möjliggöra stamlinje till Avesta och Enköping. 

Enligt statistiska centralbyråns statistik för år 2012 var det 90 personer som 
pendlade till Sala från Enköping och 14 7 personer som pendlade från Sala till 
Enköping. 

1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft med en ansvarig 
kollektivtrafikmyndighet i varje län, RKTM. De ansvarar för kollektivtrafiken i 
Västmanland och har framarbetat ett regionalt trafikförsörjningsprogram som utgör 
den långsiktiga strategiska planeringen för regional kollektivtrafik i Västmanlands 
län. Sala kommun har i flera skrivelser och remissvar påpekat vikten av fortsatt 
utveckling av länsöverskridande kollektivtrafik där den idag är gles eller obefintlig, 
och då framförallt på sträckorna Avesta och Enköping. 

Inkommen motion är översänd till RKTM för synpunkter och beaktande till 
kommande arbete, samt att motionen även har tagits upp på länsdelssamrådet 
med RKTM under april. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -olov. ra p p @sa la .se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

RKTM svarar att 

Om en utredning visar på ett behov av en busslinje krävs att denna 
sträcka införlivas i respektive läns trafikförsörjningsprogram, samt 
om en busslinje blir aktuell att båda länen är överens om trafikering 
och kostnadsfördelning. Kollektivtrafikförvaltningen i Uppland 
har på en fråga från RKTM svarat att för närvarande finns inga 
planer hos dem att återupprätta en busslinje mellan Sala- En köping 
då resandeunderlaget i En köpings kommun på sträckan bedöms 
vara litet. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen fortsättningsvis genom bl. a kollektivtrafiknämnden i 
Västmanland bevakar och driver på frågan om återupprättande av busslinje mellan 
sala-Enköping 

att motionen anses besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-05-16 



PJm SALA Bilaga 

~KOMMUN 

KS 2014/202/2 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Kristina Eriksson 

1 (2) 
2014-04-07 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- i 4 

Svar på motion om busslinje till Enköping. 

Andreas Weiborn (M) har i en motion om busslinje till Enköping yrkat att 
fullmäktige ska besluta 

Att Sala kornmun initierar en process med aktörer inom kollektivtrafiken att 
utreda behovet av en busslinje till Enköping 

Att utreda förutsättningarna för en busslinje till Enköping. 

För Sala är kollektivtrafiken av yttersta vikt, då pendling till arbete och studier både 
ut och in i kommunen är nödvändig. Pendlingen är inte längre bara till närmast 
liggande tätort utan kräver ofta samordning mellan olika trafikslag och utförare. 

l strategisk plan 2011-2013 för Sala kornmun formulerades mål för en långsiktig 
miljömässigt hållbar utveckling där de allmänna kommunikationerna och 
pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kornmun ska förbättras, så att vi 
får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad. En av punkterna var att 
möjliggöra stumlinje till Avesta och Enköping. 

1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft med en ansvarig 
kollektivtrafikmyndighet i varje län, RKTM. De ansvarar för kollektivtrafiken i 
Västmanland och har framarbetat ett regionalt trafikförsörjningsprogram som utgör 
den långsiktiga strategiska planeringen för regional kollektivtrafik i Västmanlands 
län. Sala kornmun har i flera skrivelser och remissvar påpekat vikten av fortsatt 
utveckling av länsöverskridande kollektivtrafik där den idag är gles eller obefintlig, 
och då framförallt på sträckorna Avesta och Enköping. Enligt SCB statistik för år 
2012 var det 90 personer som pendlade till Sala från Enköping och 147 personer 
som pendlade från Sala till Enköping. 

Inkommen motion är översänd till RKTM för synpunkter och beaktande till 
kommande arbete, samt att motionen även har tagits upp på länsdelssamrådet 
med RKTM under april. 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sa!a 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Kristina Eriksson 
Transportstrateg 

Planering och utveckling 
kristi n a .eriksson @sala. se 



Kommunstyrelsens förvaltning 

RKTM svarar att:" Förvaltningschef Maria Linder och utredare Stig Johansson 
har vid ett möte med er diskuterat hur en sådan process kan initieras. Om en 
utredning visar på ett behov av en busslinje krävs att denna sträcka införlivas 
i respektive läns trafikförsörjningsprogram, samt om en busslinje blir aktuell 
att båda länen är överens om trafikering och kostnadsfördelning. 
Kollektivtrafikförvaltningen i Uppland har på en fråga från RKTM svarat 
att för närvarande finns inga planer hos dem att återupprätta en busslinje 
mellan Sala - Enköping då resandeunderlaget i Enköpings kommun på 
sträckan bedöms vara litet." 

Kristina Eriksson 
Transportstrateg 
Sala kommun 

2 (2) 
2014-()4-07 



-~ALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -02- 2 4 
Bila 

Oiarien~OJJt /33./'-JA.ktbHaga _1 
Dpb: ' . Moticm om en busslinje till Enk6ping 

Kollektivtrafiken är bra för miljön och den underlättar resan till jobbet eller skolan. 
Det är viktigt att kollektivtrafiken är tillgänglig för alla. Den får inte vara bunden av 
geografiska gränser och måste tillgodose resenärernas behov. 

Som boende i Sala ska det vara enkelt att resa kollektivt till så väl jobbet som skolan 
eller till bekanta i en grannkommun. l dag kan boende i Sala resa direkt till bland 
annat; Stockholm, Uppsala, Västerås, Avesta och Borlänge med olika aktörer inom 
kollektivtrafiken. Det går däremot inte att åka buss till En köping. Det borde vara lika 
enkeit ta bussen tiii Enköping som till någon annan näriiggande kommun. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att fullmäktige beslutar att 

Att Sala Kommun initierar en process med aktörer inom kollektivtrafiken att utreda 
behovet av en busslinje till Ei,köping 

Att utreda förutsättningarna för en busslinje till Enköping 

Andreas Weiborn (M) 



IlsALA r:; KOMMUN 

§ 205 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/586 

Motion om distributionscentral för varor till kommunens 
tillagningskök 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) inkom den31mars med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att Sala i samarbete medEnköpings och Heby kom
muner låter utreda möjligheten att starta en gemensam distributionscentral för va
ror till sina respektive tillagningskök samt möjlig lokalisering för denna. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/203/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/203/2, yttrande från ekonomikontoret/upphandlaren 
Bilaga KS 2014/203/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 211 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag: 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

19 (36) 



KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

KG 2014/203/1 
1{1) 

2014-09-19 
O!ARIENR: 2014/586 

SALAl<lJMMUN 
Kommur.slyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- l ~ 

Svar på motion om distributionscentral för varor till kommunens 
tillagningskök 

Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) inkom den31mars med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att Sala i samarbete medEnköpings och H e by 
kommuner låter utreda möjligheten att starta en gemensam distributionscentral för 
varor till sina respektive tillagningskök samt möjlig lokalisering för denna. 

Motionärerna skriver att i uppdraget bör det även ingå att belysa 
lokaliseringsfrågan. Under senare år har kommuner själva eller i samverkan med 
andra startat distributionscentraler för varor till sina tillagningskök för att på ett 
effektivt och miljövänligt sätt få kontroll över varuflödet. 

Motiven för en distributionscentral är bland annat bättre och närmare kontakt med 
lokala leverantörer, lättare att stimulera nya lokala leverantörer att starta, bättre 
konkurrensmöjligheter för närodlade och närproducerade varor. Det skulle även bli 
lättare att köpa in varor från enskilda producenter utan att behöva gå omvägen via 
grossister och därmed minskad miljöpåverkan. 

Upphandlarfunktionen vid ekonomikontoret har yttrat sig över motionen. 

Frågan om en gemensam distributionscentral är komplex och en utredning bör 
innefatta en förutsättningslös genomlysning av hur de distributionscentraler som 
redan är i drift fungerar. Några formella upphandlingshinder finns inte för att starta 
en gemensam distributionscentral. 

Samordnad varudistribution innebär att ansvar för distributionen överförs från de 
enskilda varuleverantörerna till en externt upphandlad transportör /leverantör. 
Centralen skulle minska klimatpåverkan och miljöbelastningen och ge ökad 
trafiksäkerhet med färre transporter till skolor och förskolor. Distributionscentralen 
skulle också ge större möjlighet för lokala leverantörer att lämna anbud till 
kommunerna. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sa!a 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Bilaga KS 2014/203/2 1(1) 
2014-04-28 

DIARlEN Ro 2014/586 
SVAR PÅ REMISS 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Per Eriksson SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaitning Silvana Enelo-Janssan 

Ink. 20!4 -10- j 4 

I~OJlf j f;"'$ /q 1'"3:' 

DELSVAR PÅ MOTION 

Delsvar på motion ang Distributionscentral för varor till 
kommunens tillagningskök 

l 

Upphandlarna har blivit ombedda att- utifrån vårt perspektiv- tillföra underlag till 
ett svar på rubricerad motion. 

jag lägger således inte några aspekter på motionärernas förhoppningar och 
antaganden utifrån sina egna värderingar och önskningar som ligger till grund för 
motionen utan tar endast fasta på förslaget att utreda en start av en gemensam 
distributionscentral för kommunerna ifråga. 

Beträffande den tidigare motionen att ta fram nya regler för upphandling i Sala 
kommun behandlas heller inte i dessa synpunkter då de nya reglerna svårligen kan 
tas fram innan det nya EU -direktivet är infört i de olika medlemsländernas, i det här 
fallet Sveriges, lagar senast våren 2016. Vilken lagändring som eventuellt blir följden 
är svår att sia om. 

Frågan om gemensamma distributionscentraler är komplex och en utredning bör 
innefatta en förutsättningslös genomlysning av hur de distributionscentraler som 
redan är drift fungerar. Några formella upphandlingshinder för att starta gemensam 
distributionscentral kan jag dock inte se. 

Med vänliga hälsningar 

Per Eriksson 
Upphandlare 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per Eriksson 
Upphandlare 

per .eriksson@ sala .se 
Direkt: 0224-74 72 04 
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~- SALA KOMMUN 
,1unstyrelsens förvaltn"" 

'( 2014 -03- 3 l 

'C20141 '::?'60 !"""'" \ 

CENTERPARTIET 

Kommunfullmäktige i Sala kommun 

Motion ang Distributionscentral för varor till kommunens 
tillagningskök 

Under senare år har flera kommuner själva eller i samverkan med andra startat 

distributionscentraler för varor till sina tillagningskök för att på ett effektivt och 

miljövänligt sätt få kontroll över varuflödet. 

Motiven för en distributionscentral är bland andra 

-Bättre och närmare kontakt med lokala leverantörer 

- Lokala leverantörer får kortare transportvägar för sina varor 

-lättare att stimulera nya lokala leverantörer att starta 

- Bättre konkurrensmöjligheter för närodlade och närproducerade varor 

f 

- lättare att köpa in varor från enskilda producenter utan att behöva gå omvägen över 

grossister 

- Flera lokala jobb kan skapas 

- Minskad miljöpåverkan genom att transporterna minskar 

-Säkrare trafikmiljö vid skolor och boenden 

Vi föreslår att Sala kommun tillsammans med Enköpings och Heby kommuner utreder 

möjligheten att starta en gemensam distributionscentral för varor till sina tillagningskök. 

l uppdraget bör även ingå att belysa lokaliseringsfrågan. Detta förslag ligger väl i linje 

med Centerpartiets tidigare inlämnade motion om att ta fram nya regler för 

upphandlingen i Sala kommun så att kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön blir 

vägledande. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar 

att i samarbete med En köpings och Heby kommuner låta utreda möjligheten att starta 

en gemensam distributionscentral för varor till sina respektive tillagningskök samt möjlig 

lokalisering för denna. 

S!!l:Nien 3.1.mars 2G T-\ '\ .J 
. \) ~ i!JJv~ .. -~ 

Ca ro a Gunnarsson ( l 
""'---~"' 

Christer Eriksson ( C) 



n sALA 
~KOMMUN 

§ 206 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

20 (35) 
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Dnr 2014/475 

Motion om omsorg och trygghet för äldre i Sala kommun 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C), Mårten Öhrström (C), Gustaf Eriksson (C), Hans Johansson 
(C), Kerstin Larsson (C), Anna Gillerblad (C), Christer Eriksson (C), Anders Westin 
(C), Maila Pettersson (C), Christer Gustafsson (C) och Sven-Olof Pettersson (C) in
kom den 4 mars 2014 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kom
mun ska utreda möjligheterna att öppna Lindgården som ett trygghets boende, ut
reda möjligheten att etablera ett trygghetsboende i kombination med Björkgården 
i Västerfärnebo och i anslutning till Åsgården, samt utreda möjligheten att etablera 
ett trygghetsboende i Ransta. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/204/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/204/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden VON§ 73 
Bilaga KS 2014/204/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 212 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



1(2) 
2014-10-15 

DIARIENR: 2014/475 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

-~ALA ~-QMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- f 5 
Diarlenr/r 
Opb; 

Svar på motion om omsorg och trygghet för äldre i Sala kommun 

Carola Gunnarsson (C), Mårten Öhrström (C), GustafEriksson (C), Hans Johansson 
(C), Kerstin Larsson (C), Anna Gillerblad (C), Christer Eriksson (C), Anders Westin 
(C), Maila Pettersson (C), Christer Gustafsson (C) och Sven-Olof Pettersson (C) 
inkom den 4 mars 2014 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala 
kommunska 

utreda möjligheterna att öppna Lindgården som ett trygghetsboende, 

utreda möjligheten att etablera ett trygghetsboende i kombination med 
Björkgården i Västerfärnebo och i anslutning till Åsgården, samt 

utreda möjligheten att etablera ett trygghetsboende i Ransta. 

Motionärerna skriver att äldre personer uttrycker oro för sin situation och för den 
framtid som väntar dem. De efterfrågar boenden med egen lägenhet men med 
tillgång till gemensamma utrymmen för social samvaro och enklare måltider. Kort 
sagt det som definieras som trygghetsboenden. 

/ 

Antalet platser inom vård- och omsorgsboenden minskar trots att det nya boendet 
på Johannesbergsgatan 2 öppnats under våren. Under det senaste året har ett antal 
platser inom vård- och omsorgsboenden dragits in, bland annat med 20 platser på 
Lindgården i Kila. Förändringarna har inneburit att antalet hemtjänsttimmar ökat 
dramatiskt samtidigt som många äldre fått en försämrad livskvalitet. Den utveckling 
som nu sker är så oroväckande att insatser måste göras snarast. 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har de senaste åren i strategisk plan beskrivit 
bostadsfrågan för äldre samt behovet av trygghetsboenden. l och med att det nya 
boendet på Johannesbergsgatan 2 har öppnat och Kaplanen byggs om till ett tryggt 
boende för äldre i salabostäders regi, bör en analys av effekterna av detta ses över 
samt behovet av framtida trygghetsboenden. Den analys blir en bra grund i arbetet 
med den äldreplan som påbörjats. Därefter kan en utredning av bostadsbehovet 
göras i samarbete med tekniska kontoret och vård- och omsorgsförvaltningen. 

l kommunfullmäktiges i juni 2014 antagna strategiska Plan 2015-2017 finns 
resurser avsatta för att utreda möjliggörande av trygghetsboende i anslutning till 
Åsgården i Mö klinta, i anslutning till Björkgården i Västerfärnebo, i Ransta och i Sala 

Aktbila~ 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun,info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

stad samt för att öppna Lindgården i Kila 2016 som ett vård- och omsorgsboende i 
kombination med ett trygghetsboende. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att motionen är besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2(2) 
2014~10-15 



VON§ 73 

Justerandes sign 

2014/204/2 
SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNOEN 

SALA KOMMUN1,o1 Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -05- 2 1 
Sammanträdesdatum 

2014-05-14 Diarienr;z 0 j l+ f 4+,C~Aktbilaga . ~ 
O p b: 

Dnr 2014/650 

Yttrande över motion om omsorg och trygghet för äldre i Sala 
kommun 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion om 
omsorg och trygghet för äldre i Sala kommun. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/49/1 

Förvaltningschef Agneta von Schoting föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om omsorg och trygghet för äldre 
i Sala kommun". 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

ll1!; anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om omsorg och trygghet för äldre 
i Sala kommun". 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



l'IR SALA 
~KOMMUN 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Agneta von schoting 

YTTRANDE 

Vård och omsorgsnämnden 

Svar på Motion angående Omsorg och trygghet för äldre i Sala 
kommun. 
"Beslut finns om att ta fram en äldreplan för Sala kommun. Men vi anser att 
den utveckling som nu sker är så oroväckande att insatser måste göras 
snarast. De äldre l Sala har inte tid att vänta på äldreplane n." 

"Det som snarast bör göras är att återigen öppna Lindgården som ett 
trygghetsboen de. Likaså bör möjligheterna utredas att kombinera 
Björkgården i Västerfärnebo med ett trygghetsboende, utredas möjligheterna 
att etablera ett trygghetsboende i anslutning till Åsgården samt att etablera 
ett trygghetsboende i Ransta." 

Vård- och omsorgsförvaltningen har de senaste åren beskrivit bostadsfrågan för 
äldre samt behov av trygghetsboende i strategisk plan. l och med att det nya 
boendet på johannesbergsgatan 2 har öppnats och att Kaplanen nu byggs om till ett 
tryggt boende för äldre i salabostäders regi bör en analys av effekterna av detta ses 
över samt behovet av framtida trygghetsboenden. Detta arbete kommer att vara en 
bra grund i arbetet med den äldreplan som redan påbörjats på 
kommunövergripande nivå. Därefter kan en utredning av bostadsbehov påbörjas i 
samarbete med tekniska kontoret och där vård- och omsorgsförvaltningen kan bidra 
med kunskap och underlag kring bostadsbehovet. Björkgården i Västerfärnebo hyr 
vård- och omsorgsförvaltningen och delar av byggnaden kan mycket lätt göras om 
efter behov till trygghetsboende när behov uppstår. 

Agneta von schoting 

Förvaltningschef 

l (l) 
2014-04-28 

mRANDE 

$AlA KOMMUN 
Vård· och omsorgsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sara 

BesökSadress: Fredsgatan 23, Sa!a 
vaxe!; 0224·74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vard.och.omsorgsforvaltntngen@sala.se 
www.sa!a.se 

Agneta von Schoting 
Förvaltningschef 

agneta .von.schotJng@sala.se 
Direkt: 0224·74 90 01 



Bilaga KS 2014/204/3 

-~ALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- o 4 
Dlarlenr20il.t J Lt'1-51Aktblfaga l 
Opb: ! 

CENTERPARTIET 

Till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Motion a ng Omsorg och trygghet för äldre i sala kommun 

Allt oftare möter vi äldre personer som uttrycker oro för sin situation och för den 
framtid som väntar dem. Man efterfrågar boenden där man har sin egen 
lägenhet men med tillgång till gemensamma utrymmen för social samvaro och 
enklare måltider, kort sagt det som i debatten definieras som Trygghetsboenden. 
Man vill känna sig trygg och mindre ensam och dessutom vara säker på att vid 
behov få omsorg. 

Tyvärr förstärker den utveckling som nu sker i kommunen den oro som många 
äldre känner. Personalen inom såväl vård- och omsorgsboenden som inom 
hemtjänsten gör stora och värdefulla insatser för de äldres vardag. Antalet 
platser inom vård- och omsorgsboenden minskar dock. Detta trots att det nya 
boendet- Johannesbergsgatan 2- öppnas under våren. Under det senaste året 
har istället ett antal platser inom vård- och omsorgsboenden dragits in, däribland 
lindgården i Kila med drygt 20 platser. Diskussioner förs också om att stänga 
platser även på andra boenden. Antalet korttidsplatser, bl a på Ålängan, har 
minskat. Detta har gjorts med hänvisning till att kostnaderna ska minska. 
Förändringarna har dock inneburit att antalet hemtjänsttimmar ökat dramatiskt 
samtidigt som många äldre fått en försämrad livskvalitet. 

Beslut finns om att ta fram en äldreplan för Sala kommun. Men vi anser att den 
utveckling som nu sker är så oroväckande att insatser måste göras snarast. De 
äldre i Sala kommun har inte tid att vänta på äldreplanen. Vi är övertygade om 
att vi skulle kunna nå avsevärda förbättringar genom att öppna ett antal mindre 
trygghetsboenden i kommunen. Vi tror inte att storskaliga lösningar alltid är det 
bästa. 

Det som snarast bör göras är att återigen öppna lindgården som ett 
trygghetsboende. likaså bör möjligheterna utredas att kombinera Björkgården i 
Västerfärnebo med ett trygghetsboende, utredas möjligheterna att etablera ett 
trygghetsboende i anslutning tillÅsgården i Möklinta samt att etablera ett 
trygghetsboende i Ransta. Genom kombinationer med andra verksamheter, ex 
hemtjänsten eller andra kommunala eller privata verksamheter som finns på 
plats, bör detta gå att lösa på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. 



Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen 

att i samarbete med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att öppna 
Lindgården som ett trygghetsboende, 

att i samarbete med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att 
etablera ett trygghetsboende i kombination med Björkgården i Västerfärnebo 
och i anslutning tillÅsgården i Möklinta samt 

att i samarbete med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att 
etablera ett trygghetsboende i Ra n sta. 

S~en 4 mars 2014 _ l.\ . ' 
~~'') t· l ' 

' / ,_ 

Carola Gunnarsso C~ Christer Eriksson (C) 

J 

Mårten Öhrström (C) Anders Westin ( C ) 

~c~ fti$~·-#bO 
Gustaf Eriksson (C) Mail a Pettersson ( C ) 

Hans Johansson (C) 
~'-
Christer Gustafsson ( C ) 

Sven-Olof Pettersson ( C ) 

Anna Gillerblad (C) 



D SAlA 
KOMMUN 

§ 207 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/569 

Motion om att sätta upp trafikspeglar alternativt införa väjnings
plikt mot Kungsgatan i Sala 

INLEDNING 
Monica Fahrman (MP) inkom den25mars 2014 med rubricerad motion. Motion
ären föreslår att Sala kommun sätter upp speglar i korsningarna på Kungsgatan, 
alternativt att bilister på tvärgatorna tvingas lämna företräde. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/205/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/205/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2014/205/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 213 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att avslå motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

21 (36) 



~ Bilo,. KS 

SALA 
KOMMUN 

2014/205/1 1 (1) 

2014-09-21 
DIARIENR: 2014/569 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- l 4 

2oi4-1s bi? 1"1t . 

Svar på motion om att sätta upp trafikspeglar alternativt införa 
väjningsplikt mot Kungsgatan i Sala 

Monica Fahrman (MP) inkom den25mars 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun sätter upp speglar i korsningarna på 
Kungsgatan, alternativt att bilister på tvärgatorna tvingas lämna företräde. 

Motionären skriver att på Kungsgatan råder det, som i övriga Sala, högertrafik När 
bilister kommer vänster ifrån är det näst intill omöjligt att i god tid se om det 
kommer en bil från höger. Husen skymmer sikten och några skyltar med enkelriktad 
körriktning sitter så långt in att det är svårt att se dem. 

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen. 

Längs Kungsgatan råder hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen. Syftet med 
högerregeln är att bibehålla den låga hastigheten. Huvudleder inbjuder till högre 
hastigheter och sämre efterlevnad av gällande hastighetsbestämmelser. 

Skyltarna med enkelriktad trafik kommer att diskuteras med gata/park om det är 
möjligt att placera dem närmare korsningen. Utifrån detta avstyrker tekniska 
kontoret införande av trafikspeglar eller väjningsplikt 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen 

Per-Olov Rapp (s) 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224~74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -o lov. ra p p @sala .se 
Direkt: 0224-74 7100 



P11'1 SALA Bilaga KS 2014/205/2 
~KOMMUN 

1(1) 

2014-05-22 

DIARIENR: 2014/569 

YTTRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret SALA KOfvfMUff-

Kommunstyrelsens förvaltning 
jenny julin 

Ink. 2014 -10- 1 4 

YTTRANDE 

Angående motion om att sätta upp trafikspeglar alternativt införa 
väjningsplikt mot Kungsgatan i Sala. 

En motion har inkommit från Monica Fahrman, Miljöpartiet, om att sätta upp 
trafikspeglar i tvärgatorna till Kungsgatan alternativt införa väjningsplikt från 
samma gator. Detta pga. att sikten är begränsad i korsningarna samt att skyltarna 
om påbjuden körriktning sitter långt in så det är svårt att se dem. 

Längs Kungsgatan råder hastighetsbegränsningen 30km i timman. Syftet med 
högerregeln är att man vill bibehålla den låga hastigheten. 

Huvudleder inbjuder till högre hastigheter och sämre efterlevnad av gällande 
hastighetsbestämmelser. 

När det gäller påbjuden körriktning utgår jag från att det är vägmärket enkelriktad 
trafik som avses. Dessa vägmärken kommer att diskuteras med avdelningen 
gatafpark för att se om det är möjligt att placera dem närmre korsningen. 

Av ovanstående skäl tillstyrker inte tekniska kontoret genom trafikingenjör jenny 
julin, motionen om trafikspeglar eller väjningsplikt. 

Tekniska kontoret 

jenny julin 
Trafikingenjör 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 Sa!a 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Jenny Julin 
Trafikingenjör 

Tekniska kontoret 
jenny.ju!in @sala. se 

Direkt: 0224-747566 



Bilaga 

SALA KOMMU~J 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -0:1- 2 5 
OiarOew },/J :' '1 / 'J 0 "1 jAktbilaga 

Opb 

MOTION ANGÅENDE ATT SATTA UPP TRAFIKSPEGLAR AL TERNATIVT INFÖRA 
VAJNINGSPLIKT MOT KUNGSGATAN l SALA. 

På Kungsgatan råder det som i övriga Sala högertrafik och när man som bilist kommer 
väster ifrån är det näst intill omöjligt att i god tid se om det kommer en bil från höger. 
Husen skymmer samt att några av skyltarna om påbjuden körriktning sitter så långt in att 
man inte ser dem heller. 

Därför yrkar jag att man sätter upp speglar i korsningarna så att man i god tid ser om det 
kommer bilar, alternativt att bilister på tvärgatorna tvingas lämna företräde. 

d!tutut 
Monica Fahrrnan 
Miljöpartiet de gröna i Sala Fläckebo 2014-03-03 



iflsALA 
~KOMMUN 

§ 208 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/562 

Motion om sparkspår 

INLEDNING 
Amanda Lindblad (S) inkom den26mars 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun, under en provtid på två år, endast sandar halva gång- och 
cykelbanorna för att möjliggöra framförande av spark och pulka på gång- och cykel
banorna. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/206/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/206/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2014/206/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 214 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, under vintern 2014-2015 
i ordningsställer en lämplig provsträcka för spark och pulka på en av kommunens 
gång- och cykelvägar, 
att de försäkringsmässiga frågorna beaktas och löses, 
att utvärdering av försöket redovisas till kommunstyrelsen senast i april 2015, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps (S) yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, under vintern 2014-
2015 iordningsställer en lämplig provsträcka för spark och pulka på en av kommu
nens gång- och cykelvägar. 

att de försäkringsmässiga frågorna beaktas och löses, 

att utvärdering av försöket redovisas till kommunstyrelsen senast i april 2015, samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

22 (36) 



l 
Bilaga KS 

SALA 
KOMMUN 

14/206/1 1 (2) 

2014-09-21 

DIARIENR' 2014/562 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-O lov Rapp 

Ink. 2014 -10- 1 5 

Svar på motion om sparkspår 

Amanda Lindblad (S) inkom den26mars 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun, under en provtid på två år, endast sandar halva gång- och 
cykelbanorna för att möjliggöra framförande av spark och pulka på gång- och 
cykelbanorna. 

Motionären skriver att det är lättare för småbarnsföräldrar att dra barnen i pulka till 
skolan och dagis vintertid istället för att ta barnvagnen. De äldre som använder 
rullatorn kan med fördel använda sparkstötting. Sandan det, som ska underlätta för 
de som går och cyklar, gör pulk- eller sparkturen svår att genomföra. 

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen. 

Att lämna en sidan av gång- och cykelbanorna osandade kan tyckas enkelt, men det 
finns många frågor som måste utredas innan ett sådant beslut kan fattas. 

En fråga är huruvida den osandade delen av gång och cykelbanan ska snö röjas. Om 
ena sidan inte ska snöröjas så ställer det ytterligare krav på sträckornas lämplighet. 
Det är inte överallt som den fysiska miljön och beläggningen tillåter att maskin och 
plog förskjuts i sidled. Detta skulle begränsa vilka maskiner och utrustning som kan 
användas där sparkspår skulle tillämpas. Om hela bredden av gång- och 
cykelbanorna plogas så blir det inte någon snö kvar för sparkar och pulkor. Här 
hinner inte heller snön packas som den görs på gatorna, utan där blir så pass rent 
efter snöröjningen att där inte skulle gå att åka spark eller pulka. 

Ska man ta sig från en plats till en annan med pulka eller spark är det troligt att man 
även måste använda sig av gator. Då skulle det krävas att gatorna lämnasosandade i 
ena sidan. 

Ytterligare en utmaning är hur försäkringsfrågan ska lösas. Vad som händer om 
någon går eller cyklar på den osandade sträckan och hur det juridiska ansvaret ser 
ut för väghållaren. 

Tekniska kontoret har anfört en del problem och svårigheter som måste övervinnas 
för att motionärens begäran skall kunna tillgodoses. En del är av teknisk-materiell 
art, andra rent juridiska- försäkringsmässiga. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

att tekniska kontoret under vintern 2014-2015 i ordningsställer en lämplig 
provsträcka för spark och pulka på en av kommunens gång och cykelvägar 

att de försäkringsmässiga frågorna beaktas och löses samt 

att utvärdering av försöket redovisas till kommunstyrelsen senast i april 2015 

att därmed anse motionen bifallen. 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-09-21 



. - ·r 2u~lAJJsrv·'u';'? dilaga 1'.d _,_ ""' h ~ 

B~~h~ 2014-02-06 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret Ink. 20!4 -10- l 4 
Evelina Söderman Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag "Motion om sparkspår" 

Att lämna ena sidan av gång och cykelbanorna osandade till förmån för sparkåkande 
och pulkdragning kan tyckas vara en enkel åtgärd som går att inför en period på 
prov, men som vi på Tekniska kontoret ser det, finns det många frågor kring detta 
som måste utredas innan beslut fattas. 

En aspekt är syftet. Skall spåren vara utformade och belägna så att de uppmuntrar 
till fysisk aktivitet eller rekreation? Eller är syftet att kunna ta sig till och från arbete 
och förskola? Skall stråken finnas från bostadsområdena in mot Centrum? Eller av· 
ser motionen alla gång och cykelbanor? 

Skall man med spark eller pulka ta sig från en plats till en annan är det troligt att 
man inte kan färdas hela sträckan på gång och cykelbanor utan även måste använda 
sig av gator. Då krävs det att även gatorna lämnas osandade i ena sidan. 

I motionen skrivs att en del av gång och cykelbanan skalllämnas osandad, hur reso
nerar man kring snöröjning? Skall ena sidan lämnas även vid snöröjning? Är det 
avsikten så ställer det ytterligare krav på sträckornas lämplighet Det är inte överallt 
den fYsiska miljön och beläggningen tillåter att maskin och plog förskuts i sidled. 
Detta begränsar även vilka maskiner och utrustning som kan användas där spark
spår skall tillämpas. 

Att ploga hela bredden av gång och cykelbanan, kommer inte att lämna någon snö 
kvar för sparkar och pulkor. På gång och cykelbanor hinner snön aldrig packas så 
som den gör på gatorna, utan där blir det så pass rent efter snöröjningen att det 
omöjliggör spark eller pulkåkning. 

En ytterligare utmaning är hur försäkringsfrågan skall lösas. Vad händer i de fall 
någon går eller cyklar på den osandade sträckan, t.ex. vid möte eller mörker? Hur 
ser det juridiska ansvaret ut för oss som väghållare i de fallen? 

Förlag till beslut 
Tekniska kontoret fåreslår att, om det finns poliskt intresse av sparkspår så bör 
frågan utredas ytterligare. 

TEKNISKA KONTORET 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 oo 
Fax: 0224-188 so 

tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

Tekniska kontoret 
evelina.soderman@sa!a.se 

Direkt: 0224-74 75 01 



Di laga 2014/200/3 

Motion om Sparkspår 

SALA KO 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 2 6 
Diarien~L IJLf t; f.;-'? Aktbilaga 

Dpb; 

När vintern kommer nyttjar en del skidspåren, men många motionerar mindre 
och tar bilen i större utsträckning än vad de egentligen vill. Småbarnsf<iräldrar 
drar barnen i pulka till skola och dagis, både för att det är lättare än att ta barnvagnen och för att det 
är trevligt. De som inte kan ta sig fram med ro Ilator på snöiga gator kan ta en sparkstötting, Men 
sandandet, som ska underlätta för de som går eller cyklar, gör p ulk -eller sparkturen svår eller 
omöjlig att genomföra. 

Att haJkbekämpningen fungerar bra är viktigt, och den går att kombinera med sparkspår. Om halva 
gång- och cykelbanan sandas och halva lämnas ren från sand, kan pulkan glida lätt samtidigt som 
gående inte riskerar att mista fotfåstet. De som går eller cyklar måste redan idag ta sikte på den 
delen som är ordentligt sandad, så den risken för gående och cyklister behöver inte öka. I en rapport 
om säkerhet för cyklister i Sverige, framkom nyligen att sandade cykelbanor är en risk på våren när 
snön smält bort. Mindre sand på cykelbanorna skulle kunna minska antalet olyckor. Att sanda halva 
cykelbanan vore alltså en fördel för spark- och pulkaåkande under vintern och framåt våren gynnar 
det också cyklisterna. 

I enlighet med kommunens klimatstrategi om åtgärder för minskat bilåkande föreslår j ag därför 

att Sala kommun under en provperiod på två år endast sandar halva gång- och cykelbanorna för att 
möjliggöra framförande av spark och pulka på gång- och cykelbanor i kommunen och därför främja 
hälsa, miljö och cykelsäkerhet 

Amanda Lindblad (S) 

Amanda Lindblad 
Socialdemokraterna 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Motion om omvårdnadslyft i Sala kommun 

INLEDNING 

~'-,-\T T' 
<u_;_,~ >',u 

Dnr 2014/591 

Andreas Weiborn (M) inkom den 1 apri12014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun ska ta fram och införa ett omvårdnadslyft till de anställda, 
samt att undersköterskor årligen ska erbjuds att vidareutbilda sig som Silviasyster 
eller motsvarande spetsutbildning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/207/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/207/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden VON§ 69 och 
bildnings- och lärandenämnden BLN § 43 
Bilaga KS 2014/207/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 215 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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oilaga 'S 2014/207/1 

-~~~~ 
l (2) 

2014-09-21 
DIARlENR: 2014/591 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

KDm~/~M~~gn~~1v~l~ing 
Ink. 2014 -10- 1 4 

Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun 
Andreas Weiborn (M) inkom den 1 april2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun ska ta fram och införa ett omvårdnadslyft till de anställda, 
samt att undersköterskor årligen ska erbjuds att vidareutbilda sig som silviasyster 
eller motsvarande spetsutbildning. 

Motionären skriver att en av Sala kommuns största verksamhetsområden är 
omsorgen. Det arbete som bedrivs där är viktigt för brukarna och det är viktigt att 
verksamheten håller en hög kvalitet. För att en verksamhet ska kunna hålla en hög 
kvalitet krävs det att personalen trivs på sitt arbete. En del i att trivas på jobbet är 
att ges möjlighet att utveckla sig i sin befattning och få nya kunskaper. Det handlar 
om att kunna växa och utvecklas i sin profession. 

Av denna anledning borde Sala kommun införa ett omvårdnadslyft, vilket är ett 
karriärsystem för anställda inom vård- och omsorgen. Huvudsyftet är att höja 
kvaliteten men även att göra yrken så som undersköterska mer intressant och öka 
intresset för Sala kommun som en framtida arbetsgivare. 

Vård- och omsorgsnämnden och bildnings- och lärandenämnden har yttrat sig över 
motionen. 

Inom ramen för det omvårdnadslyft som finns idag, och som delvis finansieras 
genom stadsbidrag, utbildas medarbetare till undersköterskor. Alla som saknat 
vårdutbildning och som till största delen arbetar med äldre har erbjudits att studera 
till undersköterska. Ungefär 30 medarbetare har idag gått utbildningen. Bidragen 
för detta omvårdnadslyft upphör 2014-06-30 och har då pågått sedan 2012. 

Ett karriärsystem för undersköterskor och andra yrkeskategorier är intressant. Det 
kan bland annat innebära inrättande av specialisttjänster. För att införa ett sådant 
system krävs det en noggrann utredning för att definiera behov, mål, omfattning och 
organisation. Det krävs även extra resurser till verksamheterna för att kunna 
finansiera dessa personer lönemässigt efter avslutad utbildning. 

Idag pågår ett samarbete mellan länets kommuner och Målardalens högskola med 
ledning av Västmanlands Kommuner och Landsting VKL kring en 
uppdragsutbildning till silviasyster för undersköterskor och sjuksköterskor. 
Utbildningen kommer att hållas av Målardalens högskola och planeras att starta 
hösten 2015. Utbildning till exempelvis silviasyster är en högskoleutbildning. Sala 
kommun behöver arbeta mer med frågan och fastställa önskvärda kompetensnivåer 
och utarbeta riktlinjer för förmåner, titlar och ersättningar i samband med 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 DO 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

önskvärda studier på högskolenivå eller annan utbildning som leder till en 
spetskompetens för samtliga medarbetare. 

Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om att uppdra till sin förvaltningschef 
att initiera en utredning inom vård- och omsorgsförvaltningen om behovet och 
syftet med ett karriärsystem enligt motionens intentioner och förvaltningens 
yttrande. 

Sala kommuns gymnasieskola har god kvalitet på sitt vård- och omsorgsprogram. 
Inom nuvarande verksamhetens ramar och de bestämmelser som omgärdar 
utbildningsväsendet, finns dock ingen möjlighet att anordna eftergymnasiala 
utbildningar av det slag som efterfrågas in motionen. 

Om Sala kommun väljer att ytterligare förstärka kompetensen bland Sala kommuns 
anställda inom vård och omsorg genom fortbildning på högskolenivå så är 
skolförvaltningen en viktig samtalspartner. Sala kommuns förvaltningar bör då 
gemensamt utvärdera hur en sådan utbildning bäst genomförs, antingen i egen regi 
med ansökan av de tillstånd som behövs eller genom att upphandla insatser. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-09-21 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGs- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

Motion om omvårdnadslyft i Sala kommun 

INLEDNING 

Ink. 2014 -05- 2 3 

Dn r 2014/652 

Andreas Weiborn (M) föreslår i en motion att Sala kommun genomför ett 
omvårdnadslyft för de anställda och årligen erbjuder undersköterskor att 
vidareutbilda sig inom silviasyster eller motsvarande spetsutbildning. 

Sala kommuns gymnasieskola har god kvalitet på sitt vård- och omsorgsprogram. 
Inom nuvarande verksamhets ramar och de bestämmelser som omgärdar 
utbildningsväsendet, finns dock ingen möjlighet att anordna eftergymnasiala 
utbildningar av det slag som beskrivs i motionen. För att starta en 
högskoleutbildning krävs examenstillstånd. Universitetskanslersämbetet ger 
examenstillstånd till statliga högskolor men kan även dra tillbaka dem om det finns 
brister i utbildningen. 

Om Sala kommun väljer att ytterligare förstärka kompetensen bland Sala kommuns 
anställda inom vård- och omsorg genom fortbildning på högskolenivå så är ändå 
skolförvaltningen en viktig samtalspart Sala kommuns förvaltningar bör då 
gemensamt utvärdera hur en sådan utbildning bäst genomförs- antingen i egen regi 
med ansökan av de tillstånd som behövs, eller genom att upphandla insatserna. 

BESLUT 

Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå fullmäktige att förklara motionen besvarad. 

Utdrag 

,~~mmttil~il!l~~e 

Justerandes sign l l 
tll) Q 

l Utdragsbestyrkande 



sKOLFÖRVALTNINGEN 

Bildnings~ och lärandenämnden 
salakommun 

Remissvar; motion om omvårdnadslyft inom Sala kommun 
Andreas Weiborn (M) föreslår i en motion att Sala kommun genomför ett 
omvårdnadslyft för de anställda och årligen erbjuder undersköterskor att 
vidareutbilda sig inom silviasyster eller motsvarande spetsutbildning. 

1(1) 
2014-05~06 

ÄRENDE 10 
BILAGA BLN 2014/23/2 

BEN NY WETTERBERG 
DIREKT: 0224-74 80 02 

Sala kommuns gymnasieskola har god kvalitet på sitt vård- och omsorgsprogram. 
Inom nuvarande verksamhets ramar och de bestämmelser som omgärdar 
utbildningsväsendet, finns dock ingen möjlighet att anordna eftergymnasiala 
utbildningar av det slag som beskrivs i motionen. För att starta en 
högskoleutbildning krävs examenstillstånd. Universitetskanslersämbetet ger 
examenstillstånd till statliga högskolor men kan även dra tillbaka dem om det finns 
brister i utbildningen. 

Om Sala kommun väljer att ytterligare förstärka kompetensen bland Sala kommuns 
anställda inom vård- och omsorg genom fortbildning på högskolenivå så är ändå 
skolförvaltningen en viktig samtalspart Sala kommuns förvaltningar bör då 
gemensamt utvärdera hur en sådan utbildning bäst genomförs- antingen i egen regi 
med ansökan av de tillstånd som behövs, eller genom att upphandla insatserna. 

Benny Wetterberg 

Utredare 

skolförvaltningen 
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KOMMUN 

VON§ 69 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

SALA KOMIIJ!.~'o' 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Sammanträdesdatum 
Ink. 2014 -05- 2 l 

2014-05-14 Oiarienr IAktbilaga .:_~ 
Opb: 

Dn r 2014/648 

Yttrande över motion om omvårdnadslyft 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion 
om omvårdnadslyft. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/46/1 

Förvaltningschef Agneta von Schoting, verksamhetschef Helena Du ske och 
enhetschef Annika Andersson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
.iill anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om omvårdnadslyft" och 
att uppdra till förvaltningschefen att initiera en utredning inom vård- och 
omsorgsförvaltningen om behovet av och syftet med ett karriärsystem enligt 
motionens intentioner och förvaltningens yttrande. 

Hanna Westman (SBÄ) och Jan-Olov Eriksson (M) yrkar 
bifall till ordförandens yrkande. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om omvårdnadslyft" och 

.iill uppdra till förvaltningschefen att initiera en utredning inom vård- och 
omsorgsförvaltningen om behovet av och syftet med ett karriärsystem enligt 
motionens intentioner och förvaltningens yttrande. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 
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1 (1) 
2014-05-02 

DIARIENR: 2014/46/1 
YITRANDE 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNJNGEN 
Resursenheten 
Annika Andersson 

YTTRANDE 

Vård och omsorgsnämnden 

Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun 
Sala kommun borde erbjuda anställda inom Vård och omsorgsförvaltningen 
karriärmöjligheter som möjliggör att personalen ges möjlighet att kunna växa 
och utvecklas med både kunskap och ansvar. 

Inom ramen för nuvarande omvårdnadslyft som delvis finansieras genom stads
bidrag utbildas medarbetare till undersköterskor. Alla som saknat vårdutbildning 
som arbetar mestadels med äldre har erbjudits att studera till undersköterska 
genom omvårdnadslyftet Ca 30 stycken medarbetare har idag valt att höja sin 
kompetens och studera till undersköterska. Bidragen för detta omvårdnadslyft 
upphör 2014-06-30 och har då pågått sedan 2012. 

Ett karriärsystem för undersköterskor och andra yrkeskategorier är intressant. Det 
kan bland annat innebära inrättande av specialisttjänster. För att införa ett sådant 
system krävs det en noggrann utredning för att definiera behov, mål, omfattning och 
organisation. Det krävs dessutom extra resurser till verksamheterna för att kunna 
finansiera dessa personer lönemässigt efter avslutad utbildning. 

Idag pågår ett samarbete mellan länets kommuner och Mälardalens högskola med 
ledning av Västmanlands kommuner och landsting, VKL kring en 
uppdragsutbildning till Silviasyster för undersköterskor och sjuksköterskor. 
Utbildningen kommer att hållas av Målardalens högskola och planeras att starta 
hösten 2015. Utbildning till exempelvis silviasyster är en högskoleutbildning. Vård 
och omsorgsförvaltningen behöver arbeta med frågan och fastställa önskvärda 
kompetensnivåer och utarbeta riktlinjer för förmåner, titlar och ersättningar i 
samband med önskevärda studier på högskolenivå eller annan utbildning som leder 
till en spetskompetens för samtliga medarbetare. 

Agneta von schoting 

Förvaltningschef 

SALAKOMMUN 

Annika Andersson 

Enhetschef 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sa!a 
vaxe!: 0224-74 70 00 

Annika Andersson 
Er'!hetschef vard· och omsorgsförvaltningen 

Box 304 
733 25 S~la 

Fax; 0224-192 98 
vard.och.omsorgsforva!tnlngen@sala.se 
www.sala.se 

Resurrenheten 
Dlrekt: 0224-74 90 12 



Kom5fu~,~~~f~m~ning 3ilaga ~~ 2014/207/3 

Ink. 2014 -04- o 1 
Oiarienr 20Jlt-/ C::: L) .l !Aktbilaga t 
Opb: 

Motion om omvårdnadslyft i Sala Kommun 

En av Sala kommuns största verksamhetsområden är omsorgen. Det arbete som 

bedrivs där är viktigt för brukarna och det är därför viktigt att verksamheten håller en 

hög kvalite. För att en verksamhet ska kunna hålla en hög kvalite krävs det att 

personalen trivs på sitt arbete. En del i att trivas på jobbet är att kunna ges möjlighet 

att utveckla sig i sin befattning och erhålla nya kunskaper. Det handlar om att kunna 

växa och utvecklas i sin profession. 

Sala Kommun borde erbjuda anställda inom vård- och omsorg karriärmöjligheter, 

som möjliggör att personalen ges möjlighet att kunna växa och utvecklas med både 

kunskap och ansvar. Exempel på en karriärmöjlighet är att låta anställda gå en 

kompetenshöjande utbildning eller få testa nya ansvarsområden. En nyinrättad 

kompetenshöjande utbildning är Silviasyster, som är en specialiserad 

spetsutbildning inom demensvård på 60 högskolepoäng riktad till undersköterskor. 

Sala Kommun borde därför införa ett omvårdnadslyft Vilket är ett karriärsystem för 

anställda inom vård- och omsorgen. Där huvudsyftet är att höja kvaliten men också 

göra yrken så som undersköterska mer intressant för tillexempel ungdomar och öka 

intresset för Sala Kommun som en framtida arbetsgivare. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att fullmäktige besluta 

Att uppdra till Vård- och omsorgsförvaltningen att ta fram och införa ett 
omvårdnadslyft till de anställda. 

Att årligen erbjuda undersköterskor att vidareutbilda sig som Silviasyster eller 
motsvarande spetsutbildning. 

Andreas Weiborn (M) / 

;/1/j,a:~· /u;·f/?;7 



l SALA 
KOMMUN 

§ 210 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Motion om kost- och livsmedelsplan för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2014/683 

Andreas Weiborn (M) inkom den 29 april2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun ska ta fram en kost- och livsmedelsplan för Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/208/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/208/2, yttrande från ekonomikontoret/upphandlaren 
Bilaga KS 2014/208/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 216 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

iill; anse motionen besvarad 

Utdrag: 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

i~ c 
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l.
""·.. di 

-~-'~""'--", 

SAlA 
KOMMUN 

a KS 2014/ 
1 (2) 

2014-10-14 
DIARlEN R: 2014/683 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Ink. 2014 -10- t 5 

Svar på motion om kost- och livsmedelsplan för Sala kommun 
Andreas Weiborn (M) inkom den 29 april2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det tas fram en kost- och livsmedelsplan för Sala kommun. 

Motionären skriver att för många av oss är maten dagens höjdpunkt och något som 
bidrar till att öka vår dagliga glädje. Lokalt har Sala arbetat med matfrågan en längre 
tid. Under föregående mandatperiod tog Alliansen initiativ till att satsa på 
tillagningskök när kommunen 2009 inrättade kostenheten. Flera motioner har också 
behandlat ämnet kost och livsmedel, till exempel sockerpolicy i skolan och servering 
av alkoholhaltiga drycker på kommunens äldreboenden. 

En kost- och livsmedelsplan bör, utöver redan fattade beslut, lagar och 
rekommendationer som kommunen arbetat efter, omfatta egna satta mål som till 
exempel: 

• Hur stor andellivsmedel som ska vara närproducerade. 

• Hur Sala kommun kan möjliggöra att små och medelstora 
livsmedelsproducenter kan vara med i upphandlingar. 

• Hur Sala kommuns kosthållning kan blir mer hållbar ur ett miljö- och 
samhällsperspektiv. 

Ekonomikontoret, upphandlarfunktionen har yttrat sig över motionen. 

En kost- och livsmedelsplan kan, under förutsättning att den är tillräckligt långsiktig, 
vara ett bra underlag vid kommande planering av upphandling av kost. Den kan vara 
ett stöd för tidplanering och hur Sala väljer att paketera upphandlingar på kostsidan. 
Här kan man välja att möjliggöra för små och medelstora livsmedelsproducenter att 
medverka i upphandlingarna. 

Redan i dag finns det reglerat i kommunens riktlinjer för upphandling när det gäller 
miljö krav, på alla upphandlingar. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att uppdra till ekonomikontorets, upphandlingsfunktion att ta fram en kost- och 
livsmedelplan som innehåller mål som är användbara ur ett långsiktigt perspektiv 
vid upphandlingar när det gäller kost- och livsmedelsområdet 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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Kommunstyrelsen 

Att dessa mål stämmer överrens med de krav som finns i kommunens riktlinjer vid 
upphandling. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 



~ SALA0ilaga LS 
~KOMMUN 

2014/ZCdJ/2 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

Yttrande avseende Andreas Weiborn (M) motion om kost- och 
livsmedelsplan för Sala kommun 

Dpb: 

l (l) 
2014-05-28 

INTERNREMISS 
EKONOMIKONTORET 

2014 -10- l 5 

Upphandlingsfunktionen har tagit del av rubricerad motion och anser att en kost
och livsmedelsplan kan- under förutsättning att den är tillräckligt långsiktig- vara 
ett föredömligt underlag vid kommande planering av upphandling av kost Den kan 
ge ett stöd för tidplanering och hur vi ska välja att paketera upphandlingar inom 
kost-sidan. 

Frågan om möjliggörande för små och medelstora livsmedelsproducenters 
medverkan i upphandlingarna handlar till stor del om hur vi väljer att paketera 
upphandlingarna och i detta kan, som nämnts ovan, en kost- och livsmedelsplan 
vara till hjälp. 

Sala den 28 maj 2014 

Per Eriksson, Upphandlare 
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Motion om kost- och livsmedelsplan för Sala Kommun 

För många av oss är maten dagens höjdpunkt och något som bidrar till att öka vår 
dagliga glädje. Det är viktigt med bra mat och maten är viktigt för Sala. Det är så väl 
en lokalfråga som har engagerat många men även en fråga som flera aktörer på 
regional och riksnivå arbetar med. Sveriges Regering har genom Matlandet Sverige 
arbetat med frågan. Flera viktiga förändringar och åtgärder har genomförts 
exempelvis halverad restaurangmoms och sänkt slakteriavgift 

Lokalt har Sala arbetat med frågan en längre tid. Under föregående mandatperiod 
tog Alliansen initiativ till att satsa på tillagningskök när kommunen Ar 2009 inrättade 
kostenheten. Vars syfte är att kontrollera och effektivisera mathanteringen i 
kommunen samt att kommunen skulle erbjuda lagad mat till brukare inom Sala 
Kommun. Under denna mandatperiod har kost- och livsmedelsfrågan varit aktuell i 
fullmäktige genom flera motioner. Fullmäktige har behandlat motioner om tillexempel; 
sockerpolicy i skolan1

, servering av alkoholhaltiga drycker på kommunens 
äldreboenden2

, att följa EU nya upphandlingsregler innan de blir lag 201rf. 

Det är så väl bra som viktigt att frågan har engagerat fullmäktige men det har fattats 
flera beslut, utöver motionerna ovan, som har påverkat kosten i kommunen. Därför 
anser jag att Sala bör ta fram en lokal kost- och livsmedelsplan som tar ett helhets 
grepp på kost- och livsmedelsfrågan inom kommunen. Planen bör utöver redan 
fattade beslut, lagar och rekommendationer som kommunen arbetar efter även 
precisera egna satta mål inom kost- och livsmedelsområdet 

Exempelvis mål om; 

• Hur stor andellivsmedel som ska vara lokalt eller närproducerade 
• Hur kommunen kan möjliggöra att små och medelstora livsmedelsproducenter 

kan vara med i upphandlingar 
• Hur Sala Kommuns kosthållning kan bli mer hållbart ur så väl ett miljö- och 

samhällsperspektiv 

Sala Kommun har mycket att tjäna på en övergripande kost- och livsmedelsplan. 
Dels tydliggör den kommunens arbete men den pekar också ut kommunens vilja 
inom kost- och livsmedelsområdet 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att fullmäktige beslutar att 

Uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en kost- och livsmedelsplan för 
Sala kommun enligt motionens intentioner 

1 Dnr: 2011/301 
z Dnr: 2012/106 
3 Dnr: 2014/115 
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KOMMUN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/570 

Motion om att införa meditationjmindfulness till elever 

INLEDNING 
Monica Fahrman (MP) inkom den25mars 2014 med rubricerad motion. Motion
ären föreslår att bildnings- och lärandenämnden undersöker möjligheten att införa 
meditationjmindfulness som ett instrument för elever att kunna hantera stress. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/209/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/209/2, yttrande från bildnings- och lärandenämnden BLN § 42 
Bilaga KS 2014/209/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 217 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Utdrag: 

kommunfullmäktige 

l Utdr:zr;nde 

"]~ 
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2014-09··19 
DIARIENR: 2014/570 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp SALA KOM~ Kommunstyrelse~s 1_VIUN 

orvaltn/ng 

Ink. 2014 -10- l 4 

Svar på motion om att införa meditationjmindfulness till elever 
Monica Fahrman (MP) inkom den 25 mars 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att bildnings- och lärandenämnden undersöker möjligheten att 
införa meditationjmindfulness som ett instrument för elever att kunna hantera 
stress. 

Motionären skriver att vi lever i ett samhälle där vår uppmärksamhet hela tiden är 
splittrad av mobiltelefoner som ringer och e-post som kallar på vår uppmärksamhet 
när vi ska arbeta. Med meditation och mindfulnessträning lär man sig att fokusera 
uppmärksamheten. 

Var tredje 16-åring är idag kroniskt stressad och 8 o/o av dem uppvisar så svåra 
problem att det kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. stress medför problem 
som känslomässig och fysisk utmattning, inlärningssvårigheter och kognitiva 
problem. 

En studie från Stockholms universitet visar att de främsta orsakerna till ungdomars 
stress är en känsla av höga krav kombinerat med bristande socialt stöd, låg 
självkänsla och sömn problem. 

Allt fler unga behandlas med antidepressiva läkemedel och användandet av 
sömnmedel har ökat med 335 o/o under en sexårsperiod. 

Bildnings- och lärandenämnden har yttrat sig över motionen. 

Stor negativ stress är ett problem både i skolan och i samhället i övrigt. Det är ett 
hälsoprob lem. skolledning, personal och elever behöver gemensamt komma fram 
till vilka verktyg som ska användas för att förbättra den psykiska hälsan i skolan. 

Meditation är ett sådant verktyg för att bearbeta stress och koncentrations
svårigheter. Mindfulness är en av flera inriktningar som använder meditation om 
verktyg. 

Mindfulness är en form av meditation som arbetar för medveten närvaro och som 
har lyfts fram i västerländsk psykoterapi och stresshantering. Mindfulness har sitt 
ursprung i buddhismen och i det arbete som Buddhas efterföljare gjorde med att 
utveckla förtjänstfulla karaktärsdrag. För en del elever kan kopplingen till en 
religion också vara problematisk och i någon mån kan det också strida mot 
skollagen. Även om det för de flesta sannolikt inte har någon betydelse så kan ett 
beslut om att mindfulness och meditation ska användas, strida mot kraven på att 
skolan ska vara ickekonfessionelL 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov. rapp @sala. se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

Motionären berör en mycket angelägen fråga för och i skolan. Stress är ett allvarligt 
förekommande problem som ofta leder till sämre hälsa, koncentrationssvårigheter 
och därmed sämre resultat för barn och ungdomar. Idag finns åtskilliga metoder att 
hantera stress, alltifrån avspänning och avslappningsövningar till massage, hypnos 
och meditation/mindfullness. Inom ramen för kursen Idrott och hälsa finns 
möjligheter för elever att skaffa kunskaper och färdigheter kring hälsa och livsstil. 
En undervisning som är lyhörd för elevers olika behov och önskemål till förbättrad 
psykisk och fysisk hälsa kan säkert hitta lämpligt individuella och gruppanpassade 
metoder för stresshantering. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att motionen är besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2(2) 
2014~09-19 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN ~KOMMUN 

§ 42 

2014-05-13 
Sammanträdesdatum Ink. 2014 -05- 2 3 

Olarl,nr 
)O!) 

Dnr 2014/649 

Motion om att införa meditation/mindfullness till elever 

INLEDNING 
Monica Fahrman (MP) föreslår i rubricerade motion att bildnings- och lärande
nämnden undersöker möjligheten att ge elever meditation och mindfulnessträning 
för att fokusera uppmärksamheten. 

l motionen menar motionären att vi lever i ett AD HD-samhälle där vår uppmärk
samhet är splittrad hela tiden. Enligt en avhandling från Stockholms universitet är 
var tredje 16-åring kroniskt stressad och åtta procent av dem uppvisar svåra 
problem som kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. Hon hänvisar vidare till en 
kinesisk studie som visar att man redan efter fem dagar kan se tydliga positiva 
resultat av att arbeta med en mindfulness-liknande teknik. 

Negativ och mycket stress är ett problem i såväl skolan som samhället i övrigt. Det 
är ett hälsoproblem. Skolledning, personal och elever behöver gemensamt komma 
fram till vilka verktyg som skall användas för att förbättra den psykiska hälsan i 
skolan. Meditation är en av flera sådana verktyg för att bearbeta stress och 
koncentrationssvårigheter. Mindfulness är en av flera inriktningar som använder 
meditation som verktyg. 

Det kan dock vara problematiskt om möjligheterna att välja metod styrs av politiska 
beslut. Mindfulcess är en form av meditation som arbetar för medveten närvaro och 
har lyfts fram i västerländsk psykoterapi och stresshantering. Metoden nämns 
exempelvis i sjukvårdens Vårdguiden i huvudsak i positiva ordalag, men att den i 
vissa situationer och tillstånd är förenat med risker. 

Mindfulcess har sitt ursprung i buddhismen och i det arbete som B uddhas efter
följare gjorde med att utveckla förtjänstfulla karaktärsdrag. (Källa: Wikipedia och 
Nationalencykiopedin). För en del elever kan kopplingen till en religion också vara 
problematisk och i någon mån kan det också strida mot skollagen. Även om det för 
de flesta sannolikt inte har någon betydelse så kan ett beslut om att mindfulcess och 
meditation skall användas, strida mot kraven på att skolan skall vara icke
konfessionell. En jämförande tanke kan vara att det sannolikt går att visa att även 
bön har en lugnande inverkan på själen, oavsett om man är troende eller inte. 
Varken bön eller meditation kan dock vara obligatoriska inslag i undervisningen. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/22/1, missiv. 
Bilaga BLN 2014/22/2, motion. 
BennyWetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå fullmäktige att förklara motionen besvarad. 

~--------,----------,----------,-----------------------------------------------

1 Justeran~es sign Utdragsbestyrkande 

/CL</ ~ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGs- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-13 

Fortsättning§ 42 

l Ju:teraJdes sign 

'11 l 

l uV\f 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå fullmäktige att förklara motionen besvarad. 

Utdrag 

Ä~"'~lil'l(tiUtn.ä.~ige 

l /'o 
l~ 

l Utdragsbesty~~ 

10 {14) 



sKOLFÖRVALTNINGEN 

Bildnings- och lärandenämnden 
Sala kommun 

1(1) 
2014-04-16 

BilAGA BLN 2014/22/l 
ÄRENDE 9 

BEN NY WETTERBERG 
DIREKT: 0224-74 80 02 

Yttrande; motion om att införa meditationjmindfulness till elever 
Monica Fahrman (MP) föreslår i rubricerade motion att bildnings- och lärande
nämnden undersöker möjligheten att ge elever meditation och mindfulnessträning 
för att fokusera uppmärksamheten. 

I motionen menar motionären att vi lever i ett AD HD-samhälle där vår uppmärk
samhet är splittrad hela tiden. Enligt en avhandling från Stockholms universitet är 
var tredje 16-åring kroniskt stressad och åtta procent av dem uppvisar svåra 
problem som kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. Hon hänvisar vidare till en 
kinesisk studie som visar att man redan efter fem dagar kan se tydliga positiva 
resultat av att arbeta med en mindfulness-liknande teknik. 

Negativ och mycket stress är ett problem i såväl skolan som samhället i övrigt. Det 
är ett hälsoproblem. skolledning, personal och elever behöver gemensamt komma 
fram till vilka verktyg som skall användas för att förbättra den psykiska hälsan i 
skolan. Meditation är en av flera sådana verktyg för att bearbeta stress och 
koncentrationssvårigheter. Mindfulness är en av flera inriktningar som använder 
meditation som verktyg. 

Det kan dock vara problematiskt om möjligheterna att välja metod styrs av politiska 
beslut. Mindfulness är en form av meditation som arbetar för medveten närvaro och 
har lyfts fram i västerländsk psykoterapi och stresshantering. Metoden nämns 
exempelvis i sjukvårdens Vårdguiden i huvudsak i positiva ordalag, men att den i 
vissa situationer och tillstånd är förenat med risker. 

Mindfulness har sitt ursprung i buddhismen och i det arbete som Buddhas efter
följare gjorde med att utveckla förtjänstfulla karaktärsdrag. (Källa: Wikipedia och 
Nationalencyklopedin J. För en del elever kan kopplingen till en religion också vara 
problematisk och i någon mån kan det också strida mot skollagen. Även om det för 
de flesta sannolikt inte har någon betydelse så kan ett beslut om att mindfulness och 
meditation skall användas, strida mot kraven på att skolan skall vara icke
konfessionell. En jämförande tanke kan vara att det sannolikt går att visa att även 
bön har en lugnande inverkan på själen, oavsett om man är troende eller inte. 
Varken bön eller meditation kan dock vara obligatoriska inslag i undervisningen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås nämnden besluta 

iill föreslå fullmäktige att förklara motionen besvarad. 



SALA KOMfVlUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Diarienr ~:Z {) i 'f j Aktbilaga 

Dph: 

MOTION OM ATT INFÖRA MEDITATION/MINDFULNESS TILL ELEVER 

Var tredje 16-åring är kroniskt stressad. Atta procent av dem uppvisar så svåra problem att 
det kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. 

Det visar en avhandling vid stockhalms universitet. 

Problemen som bland annat yttrar sig som känslomässig och fysisk utmattning, 
inlärningssvårigheter och kognitiva problem, kan ge hälsoproblem senare i livet. 

Det har länge varit känt att stress bland unga är ett alltmer växande problem, säger Karin 
Schraml, doktorand vid Stockholms universitet. 

Hon gjorde en studie som omfattar drygt trehundra 16-åringar som läst första året på 
gymnasiet och som identifierade följande faktorer som främsta orsaken till ungdomarnas 
stress. 

-Känsla av höga krav kombinerat med bristande socialt stöd. 

-Låg självkänsla. 

-Sömn problem. 

Aven så kallad social jetlag, avvikelsen mellan kroppens biologiska klocka och det dagliga 
schemat, utgör ett stort problem för många unga. 

studien visar även att problemen med stress är mycket större hos unga kvinnor än bland 
unga män. Det går nästan fem kroniskt stressade flickor på varje stressad pojke. 

stressen påverkar skolresultaten negativt. De ungdomar som visar upp de högsta 
stressnivåerna presterar märkbart sämre i skolan och får tydligt sämre betyg. 

Allt fler unga behandlas med antidepressiva läkemedel. Antibiotikaanvändandet har 
minskat medan läkemedel för att barn ska klara av skola och vardag har ökat. Aven 
läkemedel för sömnproblem och psykiska problem har ökat explosionsartat. Allra mest 
ökar sömnmedlet melatonin. Under en sexårsperiod har användandet ökat med 335 
procent enligt en kartläggning av SvD. 

Ett medel att kunna minska stressen och prestationsångesten är att lära eleverna 
meditation/mindfulness. 

Enligt en kinesisk studie kunde man redan efter fem dagar se tydliga positiva resultat. 
studien genomfördes av en grupp forskare som lät 40 personer meditera med en 
mindfulnessliknande teknik tjugo minuter om dagen. Efter fem dagar fick de göra olika 
stress- och koncentrationstest Deras resultat jämfördes med resultaten från en 
kontrollgrupp som fått göra traditionella avslappningsövningar under lika lång tid. 



Resultatet visade att meditationen hade större effekt än avslappningsövningarna. 
Personerna i meditationsgruppen visade färre tecken på orolighet, trötthet, ilska och 
depression. De hade också högre värden på ett koncentrationstest och lägre halter av 
stresshormonet kortisol i saliven. 

Ola Schenström som är läkare och mindfulnessinstruktör anser att meditation och 
mindfulnessträning är effektivt eftersom det ger oss verktyg att hantera vårt 
informationstäta samhälle. 

Vi lever i ett ADHD-samhälle där vår uppmärksamhet är splittrad hela tiden, av 
mobiltelefoner som ringer och E-post som ploppar upp när man arbetar, men med 
meditation och mindfulnessträning lär vi oss att fokusera uppmärksamheten, enl 
Schenström. 

Av ovanstående skäl yrkar vi i Miljöpartiet att Bildnings-och lärandenämnden undersöker 
möjligheten att ge elever detta viktiga instrument att kunna hantera sin stress. 

Monica Fahrman 
Miljöpartiet de gröna i Sala Fläckebo 2014-02-26 
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Justerandes sign 

Motion om lokalt slakteri 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/686 

ErikÅberg (MP) inkom den 29 april2014 med rubricerad motion, Motionären 
föreslår att Sala kommun undersöker möjligbeterna och intresset för att etablera 
ett lokalt slakteri i kommunen i samarbete med lokala livsmedelsproducenter och 
intresseorganisationer i kommunen, 

Beredning 
Bilaga KS 2014/210/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/210/2, yttrande från Företagarcentrum och samhällsbyggnadskon
toret 
Bilaga KS 2014/210/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 218 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

dl~ 
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SALA 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

1(2) 

2014-09-19 
DIARIENR: 2014/686 

Ink. 2014 -10- 1 5 
Olar!enr 

.-)jO!"{ i~-

Svar på motion om lokalt slakteri 

Aktbliaga ' 

h 

Erik Åberg (MP) inkom den 29 april2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun undersöker möjligheterna och intresset för att etablera ett 
lokalt slakteri i kommunen i samarbete med lokala livsmedelsproducenter och 
intresseorganisationer i kommunen. 

Motionären skriver att i Sverige och i Sala har antal gårdar med djur och 
köttproduktion minskat. Detta leder till att vi måste importera kött från andra 
länder, vilket ger en ökad klimatpåverkan genom långa transporter. 

Slakterierna i Sverige blir större och färre och transporttiderna för djuren ökar. 
Trenden går mot större leveranser av djur som förädlas storskaligt, med försäljning 
riktad mot de stora handelskedjorna och grossisterna. Den storskaliga slakten ger 
höga kostnader för lantbrukarna ifall de vill hålla isär små partier kött och 
transportera det i egen regi. 

I Sala kommun minskade antalet gårdar med mjölkproduktion från 36 stycken 2003 
till 17 år 2010. Antalet gårdar med slaktsvin minskade från 14 stycken 2003 till8 
stycken 2010. Detta är en minskning med ca 50% i båda fallen. 

Att antalet gårdar med köttproduktion minskar är en oroande utveckling som vi kan 
vända. Att ha en lokallivsmedelsproduktion är mycket viktigt för att kommunala 
skolor, äldreboenden och hushåll i kommunen ska kunna köpa bra och närodlad 
mat. 

Företagarcentrum och samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över motionen. 

Sala kommun har haft en del matprojekt genom åren och ett av dessa var 
"Vestmannamat", en förstudie där man tittade på vidareförädlingshus och lokalt 
slakteri. I den slaktgrupp som bildades inom projektet 2009-2010 drogs slutsatser 
som att nödvändigheten av flera små slakteriet är en konkret verklighet runt om i 
landet. Den rationalisering som finns bland de stora slakterierna och att det blivit 
allt längre mellan anläggningarna är en av orsakerna att entreprenörer väljer att 
satsa på nya mindre slakterier. I oktober 2009 fanns det i hela Sverige 30 stora och 
30 små slakterier. Temat för slaktgruppen var att se hur man hittar vägar till en 
ökad förädling av kött från egen produktion. Gruppen bestod av deltagare i olika 
faser i sin strävan att förädla och sälja kött från egen produktion direkt till 
konsumenterna. Syftet med gruppen var att deltagarna skulle identifiera var de 
befinner sig, var de vill och hur de kommer dit. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224~74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -ol o v. rapp@ sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

En projektledare är tillsatt under sommaren 2014 för att utreda möjligheterna att 
etablera ett Grönt kompetenscentrum på Ösby. Företagarcentrum framför att frågan 
om att etablera ett lokalt slakteri kan ingå som en del i detta uppdrag. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 



Bi a XS 2014/210/2 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -05- 2 l 
Diarienr ::2!}f 4 l ) '6 UJ IAktbilaga 4 
Opb: 

FÖRETAGARCENTRUM 

2014-05-21 

Svar Motion om lokalt slakteri . 

Sverige behöver sin landsbygd och de möjligheter som jorden, skogen och landsbygdens miljöer ger. 

Sala kommun har ju haft en rad olika matprojekt genom åren. Detta härrör ju till att vi har en levande landsbygd. 
Ett av dessa projekt var Västmannamat-förstudie att titta på vidareförädlingshus och lokalt slakteri. Projektägare 
var Företagarcentrum. 

l den slaktgrupp som bildades inom projektet 2009-2010 drogs följande slutsatser: 
"Nödvändigheten av fler små slakterier är en konkret verklighet sam finns runt om i landet. Den 
strukturrationalisering som finns bland de stora jättarna och att det blir allt längre mellan anläggningarna är 
sannolikt en orsak till att entreprenörer satsar på nya, mindre slakterier. l okt 2009 fanns i hela Sverige 30 stora 
och 30 små slakterier. En slaktgrupp bildades och har träffats totalt fem gånger under tiden oktober 2009 till mars 
2010. Temat för gruppen har varit; Hur hittar jag vägar för ökad förädling av kött från egen produktion. Gruppen 
har bestått av deltagare som är i olika faser i sin strävan att förädla och sälja kött från egen produktion direkt till 
konsument. Vissa deltagare står i funderingar am och hur, medan andra står i begrepp att starta ett slakteri. 
Syftet med gruppen är att deltagarna ska identifiera var de befinner sig, vart de vill och hur de kommer dit. 
Ambitionen är att få deltagarna att röra sig framåt mot målet, identifiera nästa steg och hitta lösningar för att ta 
sig framåt mot sitt önskade läge. Gruppen var ett stöd både i funderingar, praktiska frågor och i att hitta olika 
lösningar. Gruppens funktion har varit att deltagarna har lärt av varandra och utbytt erfarenheter. Föredrag har 
hållits av Hushållningssöl/skapets byggrådgivare som kunnat svara på frågor om projektering, lagar, flöden, 
ekonomi och möjligheter kring att bygga slakteri eller charklok al. Detta blev väldigt lyckat då praktiska frågor 
hade vuxit fram i gruppen under de tre första träffarna. Folke Brinkmann regional företagarcoach LRF Mälardalen 
har lett gruppen. " 

Vidare kunde man l februari 2014 läsa om att det råder brist på styckare och charkuterister. Det saknas 
yrkeskunnigt folk i bransche·n vilket innebär att det är ett möjligt framtidsyrke. 

Alla dessa slutsatser som projekten kommit fram till i olika behovsbilder har ofta Ösby Naturbruksgymnasium 
funnits med. Vi har ju hela kedjan i Sala vad gäller från jord till tallrik. 

När nu också motionen om Grönt Kunskapscentrum Ösby genererade i att anställa en projektledare som ska titta 
på alla olika möjligheter till framtida utveckling så anser Företagarcentrum att även frågan om lokalt slakteri ingår 
i projektledarens jobb att ta reda på möjligheter osv i frågan. 

. c 
tftLIM lJIJJ L
A~~caA~m 
Näringslivschef 
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YTTRANDE 

BYGG OCH MILJÖ 

MILjÖENHETEN 
Magnus Gunnarsson, 

Postadress 
Box 304 

2014-05-19 Dpb: adm 
Dnr: 2014.736 

Kommunstyrelsen SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -os- t 1 
Oiarienr Z G~ J.,rj k} K \t; JAktbilaga .3 
O pil: l 

Motion om lokalt slakteri 

BAKGRUND 
Miljöenheten har erhållit rubricerade motion för yttrande. 

YTTRANDE 
Miljöenhetens uppdrag som tillsynsmyndighet är att bedriva tillsyn över 
miljöfarliga verksamheter och livsmedelsföretag inom kommunen. Syftet är att 
kontrollera att verksamheter och företag uppfyller lagens krav om seyddet av 
miljön och människors hälsa samt att säkerställa att endast säkra livsmedel 
släpps ut på marknaden. 

Om en etablering kommer tillstånd kommer miljöenheten att svara för en god 
service och verka för bra beslut i de ansökningsärenden som inkommer. 

Ett nytt slakteri kommer därmed att vara föremål för vår tillsyn varför det är 
olämpligt att enheten är involverad i en eventuell etablering. Enheten kan inte 
lämna förslag på åtgärder och utformning i etableringsskedet och samtidigt 
handlägga och besluta i ärendet. 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

Ma n s rsson 
Enhet chef miljö 

KOPIA 

Akten 

Besöksadress Telefon Telefax Postgiro 
stadshuset 0224-747000vx 0224-747308 12 3910-2 

Exp. SALAKOMMUN 
Org.nr 
19-212000-2098 733 25 SALA Stora Torget E-post: byggrniljo@sala.se 
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SALii 

Motion om lokalt slakteri 

Ungefär hälften av Sala kornmuns befolkning bor på landsbygden. För att fortsätta 
ha en levande landsbygd är det viktigt att ha en fortsatt lokal rnatproduktion. 
Sverige har troligtvis världens bästa djurhållning det är ytterligare en anledning till 
att gynna lokal rnatproduktion. l Sverige och så även i Sala har tyvärr antal gårdar 
med djur och produktion av kött minskat. Detta leder till att vi får importera kött 
från andra länder, vilket leder till ökad påverkan på klimatet genom långa 
transporter. 

Slakterierna i Sverige blir större och färre vilket innebär att transporttiderna för 
djuren ökar. Trenden går mot större leveranser av djur som förädlas storskaligt. 
Med försäljning riktat mot de stora handelskedjorna och grossisterna. Idag finns 28 
stora och medelstora slakterier i Sverige. Den storskaliga slakten ger höga kostnader 
för lantbrukarna om de vill hålla isär små partier kött, och logistiken blir svår om de 
ska transportera små mängder kött i egen regi. 

I Sala kornmun minskade antalet gårdar med mjölkproduktion från 36 stycken 2003 
till 17 stycken 2010. Antalet gårdar med slaktsvin minskade från 14 stycken 2003 
till8 stycken 2010. Detta är en minskning med ungefär 50% i båda fallen. Antalet 
gårdar med kalvuppfödning minskade från 56 stycken 2003 till 45 stycken 2010. En 
minskning med cirka 20%. Vi har fortfarande en hel del gårdar som säljer kött lokalt 
bland annat Gröna hagars kött. 

Att antalet gårdar med köttproduktion minskar är en oroande utveckling som vi vill 
vända. Att ha en lokallivsmedelsproduktion är mycket viktigt för att kommunala 
skolor, äldreboenden samt hushållen i kommunen ska kunna köpa bra och närodlad 
mat. 

Därför föreslår jag att kommunen undersöker möjligheterna och intresset för att 
etablera ett lokalt slakteri i kommunen. Detta bör ske i sarnarbete med lokala 
livsmedelsproducenter och intresseorganisationer i kommunen. 

ErikÅberg 

Miljöpartiet de gröna 



§ 213 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

Dnr 2014/756 

Motion om kött från grisar med knorr och utan antibiotika i 
kroppen 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C} inkom den 22 maj 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det ställs lika höga krav på djurskydd för det kött, fläsk och kyckling som 
köps in till kommunens verksamheter som svenska bönder ska leva upp till i sin 
produktion och därmed också säga nej till slentrianmässig antibiotikaanvändning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/211/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/211/2, yttrande från ekonomikontoret/upphandlaren 
Bilaga KS 2014/211/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 219 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S} yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

·~ .__,. 
\ J 

Utdragsbestyrkande 

(\lu 
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D!ARIENR: 2014/756 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- l 4 

Svar på motion om kött från grisar 

Carola Gunnarsson (C) inkom den 22 maj 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det ställs lika höga krav på djurskydd för det kött, fläsk och kyckling som 
köps in till kommunens verksamheter som svenska bönder ska leva upp till i sin 
produktion och därmed också säga nej till slentrianmässig antibiotikaanvändning. 

Motionären skriver att den mat som vi köper in för tillagning i kommunens 
verksamheter och som serveras till våra elever och gamla ska produceras på ett 
långsiktigt hållbart sätt De livsmedel som vi köper in ska uppfylla våra krav på 
djurvälfärd. Det är inte okej att använda antibiotika slentrianmässigt i 
djurproduktionen, att ge friska djur medicin för att de inte ska bli sjuka. För så är 
fallet när man till exempel blandar antibiotika i smågrisfoder för att kunna avvänja 
kultingarna från suggan tidigare. 

I Sverige har vi ett system som ger oss friska djur och där användandet av 
antibiotika till våra lantbruksdjur är blad de lägsta i världen. Överanvändandet av 
antibiotika är en viktig framtidsfråga. Den leder till ökad förekomst av 
antibiotikaresistenta bakterier. 

Motionären vill att Sala kommun tydligt ska ta ställning för djurskydd och mot 
slentrianmässig antibiotikaanvändning. De livsmedel som kommunen köper in 
skulle inte vara lagliga om de producerats i Sverige. 

Sala kommun borde ställa lika höga krav på all mat som vi köper in och att kraven är 
jämförbara med de miljö- och djurskyddskrav som ställs på det som produceras i 
Sverige. 

Ekonomikontoret, upphandlarfunktionen har yttrat sig över motionen. 

Vid en upphandling finns möjligheter att ställa långtgående krav inom det regelverk 
som gäller. Det framgår med all tydlighet i den så kallade Sigtuna-domen 
(Kammarrätten i Stockholm, Mål nr 2841-11). 

Det måste dock betonas att det är verksamheten som ställer denna typ av krav i en 
upphandling. Vid en ny upphandling kan man ställa den typ av krav man önskar, 
men man måste då vara beredd på att ta strid för dem vid en eventuell rättsprocess 
samt vara bered att stå för de kostnader som blir följden av processen. 

Alla krav som ställs i någon mån påverkar priset. Organisationen måste vara 
anpassad för att följa upp att ställda krav följs. Man måste se till att det finns 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -olov .rapp @sa la .se 
Direkt: 0224"74 7100 
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SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

personella resurser till uppföljning. Annars är risken uppenbar att man i 
upphandlingsskeendet ställer krav som leder till ökade kostnader, men att vi via 
utebliven uppföljning inte skördar frukterna i form av en bättre produkt 

Det ställdes krav avseende antibiotika och transporter redan vid föregående 
upphandling, alltså den upphandling som ledde fram till innevarande avtaL 

Ju mer antibiotika som används för att maskera dålig djurvälfärd, desto större är 
risken för oss människor. Antibiotikaresistenta bakterier uppstår varhelst 
antibiotika används, också inom djurhållningen. Dessa bakterier smittar vidare och 
sjukdomar hos människor kan bli svåra och allt oftare omöjliga att behandla. 
Bra djurskydd och djurvälfärd något som gynnar såväl djuren som oss själva och 
våra barn. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att motionen bifalles 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-07-03 
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INTERNREMISS 
EKONOMIKONTORET 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

Yttrande avseende Carola Gunnarssons (C) motion "bara kött från 
grisar med knorr och utan antibiotika" 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- 1 4 

Upphandlingsfunktionen har tagit del av rubricerad motion och anser att det ur ett 
upphandlingsperspektiv, vid en upphandling, finns möjligheter att ställa 
långtgående krav inom det regelverk som är gällande. Detta framgår med all 
önskvärd tydlighet i den s.k. Sigtuna-domen (Kammarrätten i Stockholm, Mål nr 
2841-11). 

Det måste dock betonas att det är verksamheten som ställer den typ av krav i en 
upphandling. Enligt uppgifter som kommit mig tillhanda ställdes krav avseende bl. a 
antibiotika och transporter redan vid föregående upphandling, d v s den 
upphandling som ledde fram till innevarande avtal. 

Tilläggas kan också att vi, vid en ny upphandling naturligtvis kan ställa de krav vi 
önskar man att vi då också måste vara beredda på att ta strid för dem vid en 
eventuell rättsprocess samt vara beredd på att stå de kostnader som blir följden av 
processen. 

Vi måste också vara införstådda med att alla krav som ställs i någon mån påverkar 
priset. Organisationen måste också vara anpassad för att följa upp att ställda krav 
följs. Detta är ju i sig också förknippat med en kostnad som inte direkt avspeglar sig i 
priset på själva varan. Vi måste se till att det finns personella resurser till 
uppföljningen, annars är risken uppenbar att vi i upphandlingsskedet ställer krav 
som leder till ökade kostnader men att vi via utebliven uppföljning inte skördar 
frukterna i form av bättre produkt. Detta gäller generellt vid upphandling och inte 
bara när det gäller livsmedel eller kött från grisar, med eller utan knorr och 
antibiotika. 

Saia den 25 juni 2014 

Per Eriksson, Upphandlare 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -05- 2 2 

CENTERPARTIET 

Till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Motionang 

Bara kött från grisar med knorr och utan antibiotika i 
kroppen! 

l januari 20141ämnade jag en motion till kommunfullmäktige i Sala om att ta 
fram nya regler för upphandlingen i sala kommun så att kvalitet, arbetsvillkor 
och omsorg om miljön blir vägledande. 

Motionen hade sin grund i de nya EU-regler om offentlig upphandling som 
antogs av Europaparlamentet i januari. Genom dessa öppnas nya möjligheter för 
alla dem som har reagerat mot krångliga och felaktiga upphandlingsregler att nu 
utforma sina krav efter mål som kvalitet och hållbarhet. 

Kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön ska vara vägledande för offentlig 
upphandling i EU, enligt beslutet i Europaparlamentet. Beslutet välkomnas av 
svenska livsmedelsproducenter och andra som levererar varor och tjänster med 
hög kvalitet. Många av dessa företag runt om i hela Sverige ligger redan i dag i 
framkant när det gäller hållbara produkter som tagits fram med hänsyn till 
kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön. 
Kommunfullmäktige biföll motionen och nya upphandlingsregler ska nu tas fram. 

För mig som Centerpartist är det självklart att vi ska ha en produktion av mat i 
Sverige, Västmanland och sala kommun. 

För mig är det även självklart att den mat vi köper in för tillagning i kommunens 
verksamheter och som serveras till våra elever och gamla skall vara producerad 
på ett långsiktigt hållbart sätt. 

De livsmedel som vi köper in skall uppfylla våra krav på djurvälfärd. 
Det är inte okej med danskt griskött från gårdar utan strö, med fixerade suggor 
och kuperade svansar. 
Det är heller inte okej att använda antibiotika slentrianmässigt i 
djurproduktionen, att ge friska djur medicin för att de inte skall bli sjuka! 

Aktbliaga 

l 



Det är fallet när man exempelvis blandar antibiotika i smågrisfodret för att kunna 
avvänja kultingarna från suggan tidigare. 

Jag tycker också det är självklart att vi ska ha en produktion av mat som är 
hållbar, där vi tar ansvar för vår miljö, för kommande generationer och där vi tar 
god hand om våra djur. 

Vi som bor och lever i Sverige vill ha ett starkt djurskydd och sunda och säkra 
livsmedel. l Sverige har vi system som ger oss friska djur och där användningen 
av antibiotika till våra lantbruksdjur är bland de lägsta i världen. 
Överanvändning av antibiotika är en viktig framtidsfråga. Den leder till ökad 
förekomst av antibiotikaresistenta bakterier vilket blir ett problem framöver om 
vi inte ser upp. 

Jag vill att Sala kommun tydligt skall ta ställning för djurskydd och mot 
slentrianmässig antibiotikaanvändning. 
De livsmedel vi köper in skall inte vara olagliga om de hade producerats i Sverige. 

Ett sätt att göra det är genom att kommunen ställer lika höga krav på all mat som 
vi köper in och att kraven är jämförbara med de miljö- och djurskyddskrav som 
ställs på det som produceras i Sverige. 

Vi behöver inte avvakta nya upphandlingsregler utan vi kan redan idag ställa 
dessa krav inom ramen för de regelverk som finns. 

Barnen i våra förskolor och skolor och de äldre i omsorgen har rätt att äta mat 
som producerats med högt djurskydd och höga miljökrav. 
Det är rimligt att den mat vi tillagar i kommunens kök, t ex fläsk och korv, inte 
hade varit olaglig att producera i vårt land. 

Det är därför dags att ställa högre krav på maten som vi köper in och tillagar i 
kommunens kök! Låt oss ställa höga krav på djurskydd för allt kött, fläsk och 
kyckling som köps in! 

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar 

att ställa lika höga krav på djurskydd för det kött, fläsk och kyckling som köps in 
till kommunens verksamheter som svenska bönder har att leva upp till i sin 
produktion och därmed också säga nej till slentrianmässig antibiotikaanvändning. 
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2014-11-11 t:' 2014 

Dnr 2014/813 

Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun 

INLEDNING 
Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) inkom den 17 juni 2014 med rubrice
rad motion. Motionärerna föreslår att en inventering görs av behovet för boende för 
äldre med missbruk i Sala kommun, samt att möjligheten till samarbete med aktörer 
såsom landstinget, andra kommuner i länet och hjälporganisationer med anknytning 
till missbruk utreds. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/212/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/212/2, yttrande från ekonomikontoret/upphandlaren 
Bilaga KS 2014/212/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 220 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 

1\!' 
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Utdragsbestyrkande 
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DIARIENR: 2014/813 

Svar på motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun 
Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) inkom den 17 juni 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att en inventering görs av behovet för 
boende för äldre med missbruk i Sala kommun, samt att möjligheten till samarbete 
med aktörer såsom landstinget, andra kommuner i länet och hjälporganisationer 
med anknytning till missbruk utreds. 

Motionärerna skrivet att när äldre missbrukande personer bor i särskilda boenden 
kan det leda till problem. De kan uppfattas som störande och det sprider otrygghet 
för kringboende. Även personal kan ha svårt att veta hur problematiken ska tacklas 
samt sakna kunskap om hur missbruket förändrar människor psykiskt och fYsiskt. 

I Göteborg och Malmö finns boende för äldre missbrukare med utbildad personal 
med möjlighet till matservering och annan service. 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen. 

Det finns äldre personer med långt framskridet och etablerat missbruk inom vård
och omsorgsförvaltningens boenden. Dessa kan skapa oro och otrygghet bland sina 
grannar genom sitt beteende i samband med sitt missbruk Problemet är dock inte 
av den omfattningen att det motiverar att ha särskilda boendeenheter för dessa 
personer. 

Vård och omsorg behöver utarbeta en strategi för hur förvaltningen med sina 
samlade resurser och kompetens för denna målgrupp kan samordna sitt arbete och 
stötta den enskilde på bästa sätt där den bor. Det är viktigt att den kompetens som 
finns inom förvaltningen används för att ge personalen som arbetar med den 
enskilde stöd och kompetensutveckling. Det behövs en inventering av vilka 
möjligheter man har att arbeta med dessa personer. Att man tittar på hur man kan 
stötta personalen att hantera personerna och vilka resurser som krävs för att kunna 
göra detta. En fråga som även behöver klargöras är hur samverkan kan ske mellan 
äldreomsorgen som ansvarar för boendena, socialtjänsten som oftast arbetar med 
missbruket och frivilliga hjälporganisationer med anknytning till missbruk och 
beroendeproblematik 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 022.4-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-10-14 



Lilaga KS 2014/212/2 SALA KOMMUN 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Kommunstyrelsens törva1WIJ9 

Ink. 2014 -09- 1 8 

Dnr 2014/889 

VON§ 107 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen hemställer om vård- och omsorgsnämndens yttrande över 
motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun. 

Beredning 
Förvaltningens yttrande. Bilaga VON 2014/70/1-2 

Verksamhetschef M au ro Pliscovaz föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
;m anta förvaltningens yttrande som nämndens yttrande och 
;m överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 

BI!SLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens yttrande som nämndens yttrande och 

;m överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l Utdragsbestyrkande 



PVISALA tCiJ KOMMUN 

VÅRD· OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Mauro Pliscovaz 

YlTRANDE 

Svar på motion angående boende för äldre med missbruk i Sala 
Kommun 

Kristdemokraterna i Sala yrkar i en motion angående boende för äldre med 
missbruksproblem att en inventering görs av behov för ett boende för mälgruppen 
Äldre personer med missbruksproblematik samt att förvaltningen ska utreda 
möjligheterna till samarbete med andra berörda aktörer i länet som t. ex. landsting, 
frivilligorganisationer och andra kommuner. 

Kristdemokraterna framför i sin motion att när äldre missbrukande personer bor i 
särskilt boende kan det leda till problem. Man menar att personerna kan uppfattas 
som störande och sprida otrygghet för kringboende. Man menar också att personal 
kan ha svårt att veta hur man förhäller sig till den typen av problematik 

Förvaltningens svar 

Flera enheter inom förvaltningen har i sitt arbete redan stött på problematiken. Man 
kan se att äldre personer med längt framskridet och etablerat missbruk redan finns 
inom förvaltningens värd och omsorgsboenden. Det är dock inte i den omfattningen 
sä att det motiverar till att ha särskilda boendeenheter som enbart riktad till 
personer med alkoholproblem. Däremot så finns det enskilda personer som kan 
skapa oro och otrygghet bland sina grannar på boenden, genom sitt beteende i 
samband med sitt missbruk 

Förvaltningen behöver utarbeta en strategi för hur förvaltningen med sina samlade 
resurser och kompetens för denna mälgrupp kan samordna sitt arbete och stötta 
den enskilde på bästa sätt där den bor. Det är viktigt att den kompetens som finns 
inom förvaltningen används för att ge personalen som arbetar med den enskilde 
stöd och kompentensutveckling. Det är också viktigt att handleda och stötta 
personalen i deras arbete. Det finns idag en diskussion inom förvaltningens enheter 
om hur man ska kunna lösa frågan, Förvaltningen bedömer att det definitivt behövs 
någon forma av inventering av vilka möjligheter man har att arbeta med dessa 
personer. Hur kan man stötta personalen att hantera personerna och vilka resurser 
krävs för att kunna göra detta. En fråga som även behöver klargöras är hur 

l {2) 
2014-08-26 

YTTRANDE 

SALAKOMMUN 
V~rd- och omsorgsförvaltningen 
Bo~ 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: FredsgatM 23, Sa!;, 
Växel; 0224"74 70 00 
Fax: 0224-192 9:8 
vard.och.omsorgsforvaltningen@$ala.se 
www.sala.se 

Mauro P"!iscovar 
Verksamhenchef 

mauro.pliscovaz@sala.~e 

Direkt: 0224-74 90 07 



Vård· och omsorgsförvaltningen 

samverkan ska ske mellan äldreomsorgen som ansvarar för boendena och 
socialtjänsten som oftast arbetar med missbruket. 

Helena Duske 

Verksamhetschef 

Äldreomsorg 

Mauro Pliscovaz 

Verksamhetschef 

IFA 

2121 
2014-08-26 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 l 7 / 
Diarlenr J 
2014 2313 

Till kommunfullmäktige i Sala: 

Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun 

När äldre missbrukande personer bor i särskilt boende kan det leda till problem. De kan 
uppfattas som störande och det sprider otrygghet för kringboende. Ä ven personal kan ha svårt 
att veta hur problematiken ska tacklas samt sakna kunskap om hur missbruket förändrar 
människor psykiskt och fysiskt. 
I Göteborg och Malmö finns boenden för äldre missbrukare med utbildad personal samt 
möjlighet till matservering och annan service. 

Det som är positivt är att man kan se att missbruket avtar när det finns förutsättningar för 
lägenhet och mat. 

Se bifogade länkar. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi 

Att en inventering görs av behov för ovanstående verksamhet i Sala kommun. 

Att utreda möjligheten till samkörning med andra berörda aktörer såsom landsting, andra 
kommuner i länet och hjälporganisationer med anknytning till missbruk. 

Sala 2014-06-18 

Kristdemokraterna i Sala 

v+~~ 
Eva AxelssÖn 
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Sala, 26 oktober 2014 Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- 2 8 
Diarlenr 
2D}J-J. 

Interpellation Feministiskt initiativ 
Angående Sala kommuns undertecknande av CEMR deklarationen. 

Till vår glädje har Salas kommunfullmäktige tidigare beslutat att underteckna en deklaration 
som är av stor betydelse för arbetet i hela EU för att säkerställa ett regionalt och kommunalt 
arbete för jämställdhet. Motionen gällande CEMR deklarationen inkom till 
kommunfullmäktige 2012-03-13 från Centerpartiet, det dröjde över ett år, närmare bestämt 
till april 2013, tills frågan kom upp i kommunfullmäktige. Beslut fattades då att underteckna 
deklarationen och uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan för 
jämställdheten utifrån deklarationens principer och artiklar. 

Vi har dock haft svårigheter att hitta information om hur arbetet fortskrider, annat än att 
deklarationen är undertecknad och att arbete pågår. 

Det första kommunen åtagit sig i och med undertecknandet är att ta fram en tidsplan för 
arbetet med den handlingsplan som ska ligga till grund för kommunens arbete. 
Handlingsplanen ska antas senast två år efter undertecknande!, helst tidigare. 

Handlingsplanen som kommunen ska ta fram i enlighet med CEMR deklarationen är inte 
bara ett tidskrävande arbete, utan kräver även stor kunskap inom området samt en bred 
dialog mellan kommunens alla verksamheter för att redan från början göra handlingsplanen 
till ett levande dokument snarare än en hyllvärmare. 

Vi undrar därför: 

Hur ser tidsplanen ut för arbetet med handlingsplanen för att säkerställa att blir färdig inom 
två år från undertecknandet av deklarationen? 

Vilket stöd har de som arbetar med handlingsplanen i form av avsatt tid till att arbeta med 
denna, samt i form av expertis inom området? 

Med bästa hälsningar 

Beatrice Björl<skog, gruppledare Fi Sala 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

1(1) 
2014~11~11 

SKRIVELSE 
JILLROOS 

DIREKT: 0224·551 00 

r-· SIXI:I\.KöTv!IVlUIIJ 
l Krmwwrblyrc!sens fOrvaltn/ng 

!Ink. 2liF1 -11- 1 3 
l 

lL~;:;;;·--~-.-·fM!b1taua 
L:~.!::L!fi!oiJ L l 

Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2015 

Måndag kl19.00 

26 januari 

23 februari 

30mars 

27 april 

25 maj 

15 juni 

l september 

28 september 

26 oktober 

23 november 

14 december 

bokslut 

strategisk plan, obs tisdag kl 09.00 

de/Cirsrapport med helårsprognos 

nämndernas vepa r delges 



Ink. 2014 ·10· 3 l miljöpattiet de gröna 

Byt ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor 

Nyligen har Sala H e by Energi tillsammans med Sala kommun tecknat ett avtal som innebär 
att 5000 gamla armaturer i gatubelysningen kommer att bytas ut mot nya intelligenta lED
armaturer. Resultatet av detta blir att elförbrukningen minskar med 80%, kvaliten på 
belysningen blir bättre samt att vi sparar energi och därmed även en väldigt viktig åtgärd för 
miljön. Att lamporna beräknas hålla i 20 år och dessutom inte innehåller kvicksilver är också 
bra miljöåtgärder. Otroligt bra att detta samtidigt sparar 1,3 miljoner kr/år i minskade 
kostnader för energiförbrukning. 

Nu är det dags att sätta igång steg två i detta projekt och det är naturligtvis att byta ut 
belysningen i kommunens alla lokaler tilllED belysning. Detta skulle självklart vara bra på 
samma sätt som utomhusbelysningen alltså för miljö, ekonomi och elförbrukning. Dessutom 
ett väldigt viktigt steg i Sala kommuns utveckling mot ett hållbart samhälle. 

Om man lyckas förhandla fram ett liknande avtal som det med gatubelysningen så kostar det 
ingenting för kommunen utan man sparar pengar. Tar man hjälp av Sala Heby Energis 
erfarenheter och kontakter från upphandlingen av gatubelysningen så bör det kunna gå 
snabbt och smidigt. l motionen föreslår jag bara lED-lampor, men naturligtvis är det nog en 
fördel om en stor del av det blir så kallade intelligent LED-belysning där varje lampa kan 
övervakas och regleras individuellt. 

Jag yrkar att Sala kommun byter ut belysningen i kommunens samtliga lokaler tilllED
belysning 

~~~ 
ErikAberg U 
Miljöpartiet de gröna 



Freweyni Ghirmay 
jakobsbergsgatan 20 B 

733 34 Sala 

T. 070 0413 108 

Ink. 2014 -10· 3 O 
Aktbliaga 
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Till politikerna i Sala kommun 

Mitt namn är Freweyni Ghirmay och jag har bott i Sala i snart 9 månader. jag promenerar till skolan 
varje dag, men jag känner mig alltid rädd när det blir vinter och halt och mörkt. jag har halkat många 
gånger. Det är också jobbigt att promenera så långt i dåligt väder. 

Mitt förslag är att bygga ut flera bussturer till Kungsängsgymnasiet, så att tiderna passar oss 
vuxenelever. Då skulle det bli mycket lättare att komma till skolan eller jobbet för alla. På sfi börjar vi 
halv nio och slutar klockan tolv eller börjar halv ett och slutar klockan fyra. Det skulle räcka med 
en buss som stannar vid skolan 15 min före resp. efter dessa tider. 

Med vänlig hälsning 
Freweyni Ghirmay 



l - SALA 
KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-10-26 

Namn: Emilia Jonsson 

Gatuadress: Väsbygatan 11 

Kommunfullmäktige 
sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 sala 

2014-01-22 

BLANKETT, MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
KDmmunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- 2 9 

Postnummer, ort: _,7.=3:::3:::38=Sa,l,_a ____________________________ _ 

Telefon: 0704147465 

l Förslagets rubrik: lärarsekreterare till skolan 

l Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Det kommer inte som någon nyhet: svenska elever har halkat efter i skolan de senaste åren, vilket 
framkommit i flera internationella mätningar som till exempel i PISA-undersökningar. En av många faktorer 

1 till detta kan vara att läraryrkets roll har förändrats. Lärarna i Sverige har fått allt fler 
!administrativa uppgifter som ska utföras inom deras ordinarie arbetstid. Det innebär att läraren får 
mindre tid till att underv~sa eleverna. Samtidigt är jag övertygad om att det på varje skola i Sala finns 
kompetenta och engagerade lärare som vet hur man lyfter en elev och ger just den eleven de bästa 
förutsättningarna att växa i skolan. Tyvärr går lärares arbetsdag i dag åt till så mycket annat än att 
förbereda och utveckla undervisningen och ge varje elev just den tid han/hon behöver. Lärare upplever 
alltmer stress, men det är sällan eleverna som stressar. I stället är det lärares administrativa börda som 
växt. Lärarens fokus ska ligga på eleverna, inte blanketter. En kartläggning av grundskalelärares 
tidsanvänding, gjord av skolverket 2013, visade att 13% av en arbetsdag går åt till just administrativt 
och praktiskt kringarbete. 

För att möta detta borde lärarsekreterare införas, där behoven är som störst i Sala. sekreteraren skulle 
avlasta läraren administrativa göromål såsom att skriva frånvarorapporter, kopiera papper, samla in 
blanketter och även rätta skolböcker. Var behoven är som störst är något man skulle behöva titta vidare 
på. 

Jag godkänner att Sa!a kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204}. 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALAKOMMUN 
Kommunfui!mäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

r··.,.1 
underskrift: {.:- )7/ttA..:--:ref.-1.-.----~ 

······-···············-----------~~7/':-"··--·----------------------·------------.------·---------------------------------------------------------· 

t,.>• 

Besöksadress: Stora Torget 1 
vaxel: 0224-74 70 oo 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Vfrve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 



(forts. sid l. Beskriv och motivera ditt förslag) 

Lärarna har utbildning, yrkesskicklighet och kunskap som vi inte har råd att 
ödsla med. Det är deras tid är alldeles för värdefull för. 

Det här är skulle också kunna öppna upp jobbtillfällen för till exempel unga 
människor som då kan ta ett extrajobb. 
Genom att införa någon form av lärarsekreterare kan vi ge lärarna extra utrymme 
att göra det de faktiskt är menade att göra: inspirera och undervisa framtidens 
generation. 

Mot bakgrund av detta borde sala kommun inrätta 11 lårarsekreterare" i syfte att 
avlasta lärare administrativa göromål. 
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Medborgarförslag 

Datum: 2014-10-27 

Namn: My Undström 

Gatuadress: Po elgatan 14 

Kommunfull'mäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 sala 

2014--01-22 

BLANKETI: MEOBORGARFÖRSI.AG 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 ·10- 2 7 

Postnummer, ort: _7:.:3"3"3'-'7,_, ,sa::;l,_a _______________________ _ 

Telefon: 86863 

Förslagets rubrik: 
Hjälpa hemlösa- BRÅTTOM! 

Beskriv och mOtivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Hej! 

Jag heter My, är 10 år gammal och vill lämna ett medborgarförslag. 
Jag vill inte längre se människor som inte har ett hem att gå till på kvällen. Jag får ont i magen och 
blir ledsen för att alla som år i sala borde ha någonstans att bo. 

Jag vill att ni ordnar ett ställe där de får bo, leva och äta. Få rena och fina klåder och att de får vara 
1 kvar där tills de har ett riktigt hem att flytta till. 

Nu är det bråttom för snart är det vinter! 

Det är också viktigt att det finns personal som kan prata med de som behöver hjälp. Talar man ett annat 
språk än svenska behöver det finnas personal som kan prata rätt språk. 

Hej då! 

My 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SAlAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Underskrift V1ffL ~n d s b )tJ m 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224~74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

Vll'lle Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

vir~~e.svedlund@sata.se 

Direkt: 0224-74 70 11 



Marie Öhlund 

Till: 
Ämne: 

carina@admanum.se 
SV: Skattekollen 

Medborgarförslag om att Sala kommun ansluter till skattekollen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- 2 3 
Dlarianr

1 
i ,; ... !Aktb!laga 

.ZO)t-r iQg'31 l 
l 

Sala kommun har tagit emot ditt medborgarförslag om att Sala kommun ansluter sig till Skattekollen. 

Ditt medborgarförslag kommer nu att beredas av kommunstyrelsen. 

När ditt medborgarförslag ska behandlas av kommunfullmäktige kommer du att få ett meddelande om detta. 

Cirka en vecka efter sammanträdet kommer du att få ett protokollsutdrag med beslut. 

Med vänlig hälsning 

Marie Öhlund 
förvaltningssekreterare 
administrativa enheten 

marie.ohl und@ sala .se 
Direkt/mobil: 0224-74 74 03 

Sala kommun 
733 25 Sala 
Rådhusgatan 4 C 
Telefon: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-185 56 
www.sala.se 

Från: Carina Kreku Hofvander [mailto:carina@admanum.se] 
Skickat: den 7 oktober 2014 17:15 
Till: Per-Olov Rapp 
Ämne: skattekollen 

Hej Per-Olov, 

Jag önskar att Sala ansluter till Skattekollen. 

Tänk så intressant att kunna se vart skattepengarna faktiskt tar vägen, och tänk så många meningslösa 
diskussioner man skulle slippa om man kunde hänvisa till Skattekollen! 

http://www.skattekollen.se/ 

De här kommunerna är redan anslutna. 

• Berg 
• Fagersta 
• Grästorp 

1 



• Halmstad 
• Huddinge 
• Karlskoga 
• Kungsbacka 
• Lerum 
• Linköping 
• Luleå 
• Norberg 
• Stockholm 
• Östhammar 

Med vänlig hälsning 

Carina Kreku Hofvander 
0705 88 52 52 
admanum. se 

2 



Kvinnojouren i Sala 

Medborgarförslag 

2014-11-02 
Föreningen Kvinnokraft 
Box 39 
73321 Sala 
0224 18289 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -11- O 5 

zo11+ /1 1 zto IAk"l''' 
l 

När våldsutsatta kvinnor och barn söker stöd och hjälp på kvinnojouren visar det sig 
att för många är bostadsfrågan ett stort problem. Svårt att bryta upp från en 
destruktiv relation om man inte har någonstans att bo. 
Det innebär att kvinnor och barn blir kvar i en oacceptabel och i många fall en farlig 
livssituation, där våldet trappas upp och leder till psykiska och fysiska skador. 

För de kvinnor och barn som får hjälp med akut boende på jouren innebär det att de 
blir kvar onödigt länge, istället för att de får möjlighet att skapa sig ett eget hem. 

För barnen innebär det isolering då jourlägenhetens adress inte ska avslöjas. Svårt 
med förskola, skola och kamrater. 
Innebär också att kvinnor och barn med akuta behov av jourboende måste avvisas då 
lägenheten är upptagen. 

Med anledning av ovan föreslår vi att våldsutsatta kvinnor får förtur tilllägenhet i 
det kommunala bostadsbolaget. 

/ 

t5[tt.Lfl1!!__E4?.~t:fL_~~----
Kerstin Bouvin 

Kvinnojouren 
Box 39 
733 21 Sala 

Telefon 0224 182 89 
08.00- 12.00 

pg 78 61 38-8 
org.nr 879500-4483 
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